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مشرفا.

تصريح
المكصػؼ فػي لػذا الرسػالة تحػت عنػكاف  ":تطبيـق أسـموب المقارنـة المرجعيـة
أصػرح بػ ف البحػث
ف
 Benchmarkingفي المصارف السورية  ،وأثر ذلك عمى جودة الخدمات المصرفية" لـ يسبؽ
أف قهدـ لمحصكؿ عمى أية درجة جامعية أخرل ،كأف كافػة األعمػاؿ كالنتػائج المػذككرة فيػي لػي نتيجػة
جهػػكدم الشخصػػية ،كبتكجيػػي مػػف األسػػتاذ المشػػرؼ ،كأف أيػػة معمكمػػات أك نتػػائج أخػػرل كردت ف ػي
الرسالة  ،قد هنسبت إلى مصادرلا ،كمؤلفيها ،بكضكح في النص كفي قائمة المراجع.

الباحثة اليانا حمصي
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اليكم اىدي ىذا المجيود المتواض امام عطائكم الال محدود .

اليانا


ج

شكر وتقدير
اتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لمـــدكتور جميـــل شـــيخ عثمـــان  ،المشـــرف العممـــي عمـــى ىـــذه
الرسالة ،ولمتابعتو المستمرة لي طول فترة اعداد البحث  ،ولما قدمو من وقـت وصـبر
وارشاد ولم يبخل عمي باي معمومة تخدم البحث وتغنيو .
كمـا اتوجــو بالشــكر لمســيد نبيـل طيفــور والســيد ابـراىيم قوشـجي  ،لمــا قــدموه لــي مــن
تسييالت تخدم الجزء العممي من البحث.
واخي ار  ..أود أن اتقـدم بخـالا الشـكر اعضـاء لجنـة الحكـم لموافقتيـا عمـى مناقشـة
ىذه الرسالة.
والى كل من مد لي يد العون لتظير ىذه الرسالة بأفضل صورة وشكل .

الباحثة
اليانا حمصي


ذ

ممخا البحث
يه ػػدؼ البح ػػث بش ػػكؿ رئيس ػػي إل ػػى د ارس ػػة أس ػػمكب المقارنػ ػة المرجعي ػػة ( ) Benchmarking
ككسػػيمة لمتحسػػيف المسػػتمر لمجػػكدة نكامكانيػػة تطبيقػػي فػػي المصػػارؼ السػػكرية ،كالتعػػرؼ عمػػى
صعكبات التطبيؽ إليجاد الحمكؿ المناسبة .
حيػػث تككن ػػت الد ارسػػة م ػػف قسػػميف  ،القس ػػـ األكؿ كالػػذم اش ػػتمؿ عمػػى الد ارس ػػة النظريػػة الت ػػي
تناكل ػػت مكض ػػكع الج ػػكدة ف ػػي المص ػػارؼ كمكض ػػكع المقارن ػػة المرجعي ػػة كأث ػػر تطبي ػػؽ اس ػػمكب
المقارنة المرجعية.
أما القسـ الثاني فاشتمؿ عمى الد ارسػة الميدانيػة حيػث تػـ كضػع دليػؿ إرشػادم (نمػكذج مقتػرح)
خ ػػاص لتطبي ػػؽ أس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة ف ػػي المص ػػارؼ الس ػػكرية ،كف ػػؽ خطػ ػكات تفص ػػيمية
لمسػػاعدة المنظمػػات كالمصػػارؼ الراةبػػة بتطبيػػؽ لػػذا األسػػمكب ،كتطبيػػؽ النمػػكذج المقتػػرح فػػي
مصرفيف (المصرؼ المقارف كالمصرؼ الشريؾ) في محافظة حماة.
خمص البحث إلى العديد مف النتائج  ،ألمها :الحظت الباحثة ضعؼ الدارسات العربيػة حػكؿ
مفهػكـ المقارنػػة المرجعيػػة ككيفيػة تطبيقهػػا ،كبسػػبب حداثػة لػػذا المفهػػكـ فػي المنظمػػات السػػكرية
اعتمدت الباحثة عمى الدراسات األجنبية إلعػداد النمػكذج المقتػرح لتطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة ،
ك ػػكف النم ػػكذج المقت ػػرح يتض ػػمف خطػ ػكات متسمس ػػمة تفص ػػيمية ي ارع ػػي خصكص ػػية المص ػػارؼ
السػػكرية .كأف تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة فػػي المصػػارؼ السػػكرية أمػػر ممكػػف كقػػد تػػـ
فعميان تطبيقي كبنجاح في المصارؼ قيد الدراسة كفؽ مراحؿ محػددة كلػي :مرحمػة إقنػاع اإلدارة

خ

العمي ػا كالحصػػكؿ عمػػى دعمهػػا ،مرحمػػة التخطػػيط لتطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة كمرحمػػة التكعيػػة
كالت ليػػؿ كالتػػدريب  ،مرحمػػة تجميػػع البيانػػات حػػكؿ المصػػرؼ المقػػارف ،مرحمػػة البحػػث كتحديػػد
شريؾ المقارنة  ،مرحمة جمع البيانات عف عمميات المصرؼ الشريؾ ،مرحمة تحميػؿ البيانػات،
مرحمة تحديد األلػداؼ كاتخػاذ القػرار  ،مرحمػة التنفيػذ  ،مرحمػة مراقبػة النتػائج كتثبيػت الت يػرات
الناتجػػة  ،مرحمػػة تعم ػػيـ تطبيػػؽ المقارن ػػة المرجعيػػة عم ػػى عمميػػات أك خ ػػدمات أخػػرل ض ػػعيفة
كأخي انر مرحمة اعتبار المقارنة المرجعية ك داة معتمدة لمتحسيف المستمر في المصرؼ.
كمػف النتػائج التػػي تػـ تكصػػؿ اليهػا ايضػان إف الخدمػة التػي تػػـ اختيارلػا لمد ارسػػة كلتطبيػؽ عميهػػا
خط ػكات المقارنػػة المرجعيػػة كانػػت مرتبطػػة بشػػكؿ مباشػػر بالمشػػاكؿ التػػي يعػػاني منهػػا العم ػ
بحس ػػب نم ػػكذج الش ػػكاكم ال ػػذم ت ػػـ تص ػػميمي كتكزيع ػػي م ػػف قب ػػؿ الباحث ػػة كالخدم ػػة ل ػػي خدم ػػة
الصػراؼ األلػػي كتػػـ مػػف خػ ؿ البحػػث م حظػػة األثػػر الكبيػػر لتطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة عمػػى
جكدة تمؾ الخدمة مف خ ؿ انخفاض عدد الشكاكم عمى خدمة الصراؼ األلي بنسبة .%44
كقامػػت الباحثػػة بصػػياةة مجمكعػػة مػػف التكصػػيات العامػػة كالخاصػػة تشػػمؿ تكصػػيات خاصػػة
بالمصػ ػػرؼ المقػ ػػارف كتكصػ ػػيات متعمقػ ػػة بالمصػ ػػرؼ المركػ ػػزم كتكصػ ػػيات متعمقػ ػػة بالجامعػ ػػات
كالمعال ػػد ذات التخصص ػػات المصػ ػرفية كتكص ػػيات خاصػ ػة بالجمعي ػػات اإلداري ػػة كاالقتص ػػادية
كالنقابات كةرؼ التجارة .
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المصطمحات والتعاريف
Terms And Definition
 .1الجكدة  :Qualityمدل مطابقة مجمكعة مف الصفات المميزة المت صمة لممتطمبات.1
 .2ضػبط الجػكدة  : Quality Controlجػز مػف إدارة الجػكدة يركػز عمػى تحقيػؽ متطمبػات

الجكدة . 2
 .3صكت العميؿ  : Voice of the Customerمعمكمات مف العميؿ ،تعبر عف تكقعاتي،
كالتي مف الممكف أف تتطمب مني تكضيح األلداؼ التي يحتاجها ،كالتي بػدكرلا ستسػاعد
المنتِج (الشركة) في معرفة ما يريدا العميؿ كفهـ تكقعاتي . 3
 .4رضػػا العميػػؿ  :Customer Satisfactionلػػك إدراؾ كم حظػػة العميػػؿ لدرجػػة تحقيػػؽ
متطمباتي. 4
 .5اإلدارة العميػػا  :Top Managementشػػخص أك مجمكعػػة مػػف األشػػخاص يعممػػكف عمػػى
تكجيي المنظمة كالتحكـ فيها عمى أعمى المستكيات. 5
 .6تحسػيف كتطػكر الجػكدة  : Quality Improvementجػز مػف إدارة الجػكدة يركػز عمػى
زيادة القدرة عمى تحقيؽ متطمبات الجكدة .6
 .7الفعؿ التصحيحي  :Corrective actionلك فعؿ يتخذ إلنها أسػباب عػدـ المطابقػة تػـ
اكتشافها أك أم حالة ةير مرعكب فيها .7

1

المكاصفة ISO 9000:2015

3

المكاصفة ISO 13053-2:2011

2

المكاصفة ISO 9000:2015

4

المكاصفة ISO 9000:2015

6

المكاصفة ISO 9000:2015

5

المكاصفة ISO 9000:2015

7

المكاصفة ISO 9000:2015

ص

 .8المقارنة المرجعية  :Benchmarkingلي منهجية لمقيػاس كالتحميػؿ تسػتخدمها المنظمػة
لمبحث عف أفضؿ الممارسات داخؿ كخارج المنظمة  ،بهدؼ تحسيف أدائها .8
 .9العصؼ الذلني  :Brainstormingلك أسمكب إبداعي جماعي ص فمـ بهدؼ تكليد أكبر
عدد ممكف مف االفكار. 9
 .10مخطػط السػبب كاألثػر :Cause & Effect Diagramكيسػمى مخطػط إيشػيكاكا  ،أك
مخطػػط السػػمكة ،كلػػك أداة بص ػرية تسػػتخدـ ةالب ػان مػػع العصػػؼ الػػذلني لمتنظػػيـ المنطقػػي
لألسباب المحتممة لممشكمة .10
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ض

البحوث والدراسات السابقة
Literature Review
بهػ ػػدؼ التع ػ ػػرؼ أكث ػ ػػر عم ػ ػػى أس ػ ػػمكب المقارن ػ ػػة المرجعي ػ ػػة كعم ػ ػػى بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات كاالبح ػ ػػاث ف ػ ػػي
لذا المجاؿ قامت الباحثة بما يمي:
 .1إعط ػػا كص ػػؼ ع ػػاـ ح ػػكؿ بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة الس ػػتخداـ أس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة
كتكضيح النتائج التي تـ تكصؿ اليها في تمؾ الدراسات.
 .2شرح تجارب بعض الشركات الستخداـ أسمكب المقارنة المرجعية.
 .3التعقيػػب عمػػى الد ارسػػات السػػابقة مػػف خػ ؿ إظهػػار مػػا تميػػزت بػػي لػػذا الد ارسػػة عػػف الد ارسػػة
السابقة في لذا المجاؿ.


ط

 -1الدراسات السابقة الستخدام أسموب المقارنة المرجعية:
اسم الباحث
الشخشير

اسم الدراسة
تقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ األدا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
المص ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؼ التجاري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

عام الدراسة
ومكانيا

األردف3004 -

األردنية.

عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف

 /375/فردان يعممكف في

قطاع المصارؼ التجارية
األردنية في كؿ مف (أربد-

عماف –الزرقا  -الرمثا-
السمط -الرصيفة).

اليدف من الدراسة
لدفت لذا الدراسة إلى التعرؼ مف
مدل اقتراب أك ابتعاد كاقع تقييـ
األدا في المصارؼ التجارية
األردنية (بحسب أ ار كؿ مف
مجمكعة المديريف كمجمكعة العامميف
في لذا القطاع) مف نمكذج تقييـ
يتككف مف ثماني مجاالت طكرلا

النتائج
لناؾ اقتراب بيف كاقع عممية تقييـ األدا في

لذا القطاع كنمكذج التقييـ الذم كضعي

الباحث مف كجهة نظر المديريف العامميف في
لذا القطاع  ،في حيف يرل المكظفكف كجكد

لذا االقتراب في سبع مجاالت مف مجاالت
النمكذج الثمانية كتبتعد عني في مجاؿ

العدالة.

الباحث اعتمادان عمى الدراسات
السابقة ،كلدؼ ايضان إلى تحديد
الجهة المسؤكلة عف عممية التقييـ في
لذا القطاع كالتعرؼ عمى األخطار
التي يمكف أف ترتكب أثنا عممية
التقييـ ككيفية معالجتها.

Anderson
& & Bjorn
& Moen
Rune M

Integrated
Benchmarking
and Poor
Quality Cost
measurement
For Assisting
The Quality
Management
Work

الكاليات المتحدة-
3007

استبياف كزع عمى اكثر مف

لدفت الدراسة اإلجابة عف التساؤؿ

أظهرت نتائج المسح اخت ؼ في اإلجابة

 600منظمة عبر الكاليات

التالي :لؿ المقارنة المرجعية

عف السؤاؿ فبعض المنظمات ابم ت عف

المتحدة كأكركبا.

تعمؿ؟ تناكلت لذا الدراسة مفهكـ

نتائج إجابة كجيدة  ،كالبعض األخر كانت

المقارنة المرجعية مف جكانب

النتائج سيئة كةير مرضية .كلذا ما أكد

مختمفة لت طي المفهكـ االساسي

لمباحث فرضيتي ب ف نتائج المقارنة

حكؿ مالية المقارنة المرجعية ،

المرجعية تتفاكت مف منظمة إلى أخرل

ككيؼ تعمؿ ،ككيفية تنفيذلا،

كمف حالة إلى اخرل ،ام أف نتائج

كالمخاطر المختمفة التي يمكف

التحسيف لتمؾ الشركات التي استخدمت

مصادفتها عند التطبيؽ.

أسمكب المقارنة المرجعية فعمينا تراكحت

بيف النجاحات الهائمة إلى حاالت الفشؿ

االكيدة.

الدعمي
والعبادي

شممت عينة البحث عينة

لدؼ الباحث مف لذا الدراسة

اعتماد أسمكب المقارنة المرجعية لقياس

دكر المقارن ػػة المرجعي ػػة

العراؽ3002 -

فػ ػ ػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ البع ػ ػ ػ ػ ػػد

مختارة مف القطاع العاـ في

اإلجابة عمى التساؤؿ التالي :لؿ

أدا الشركة مف خ ؿ االط ع عمى

التنافسػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكمفػ ػ ػ ػ ػ ػػة

العراؽ ذات النشاط

تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية

مستكيات األدا في الشركات المتميزة

د ارسػ ػ ػ ػػة مقارنػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػيف

االقتصادم.

يقكد المنظمة إلى تحقيؽ البعد

سكا ن العربية منها أك األجنبية ،فض ن عف
التعرؼ عمى األساليب المتبعة لتحقيؽ

التنافسي كلك تخفيض الكمفة؟

معم ػػؿ أس ػػمنت النجػػػؼ
األشػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ كمعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

ذلؾ ،حيث ينب ي عمى كؿ معمؿ إج ار

أسمنت الككفة الجديد.

مقارنة مرجعية داخمية بيف سنكات اإلنتاج
كمقارنة مرجعية خارجية مع الشركات
األخرل فكؿ عممية مقارنة مرجعية لها بعد
استراتيجي يمكف استحداثي مف قبؿ
المنظمات لتحسيف إنتاجها كجكدتها
كالخركج إلى حيز التنافس مع المنظمات
المماثمة.


ظ

اسم الباحث

اسم الدراسة

عام الدراسة

عينة الدراسة

اليدف من الدراسة

النتائج

سالم،

دكر اإلبػ ػػداع التسػ ػػكيقي

ةزة3022-

قػاـ البػاحثكف بإعػداد اسػػتبانة

ل ػ ػ ػػدؼ البحػػ ػ ػػث إلػػ ػ ػػى د ارسػػ ػ ػػة دكر

أظه ػػرت نت ػػائج البح ػػث أف المص ػػارؼ تتب ػػع

كالتكنكلكجيػػا فػػي تحقيػػؽ

ت ػ ػ ػػـ تكزيعه ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى عين ػ ػ ػػة

اإلب ػػداع التس ػػكيقي كالتكنكلكجي ػػا ف ػػي

المي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة التنافسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية

عشػكائية مككنػة مػػف /500/

تحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػية لممص ػػارؼ

االبػػداع التسػػكيقي بصػػكرة جيػػدة ممػػا يعمػػؿ

لممص ػػارؼ العامم ػػة ف ػػي

عمي ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػ

ل ػ ػ ػػذا

العاممػػة فػػي محافظ ػػات ةػػزة ،حي ػػث

محافظ ػ ػ ػػات ةػ ػ ػ ػزة م ػ ػ ػػف

مصارؼ ةزة.

العجرمي،
أحمد ،

الغماري

كجهة نظر العم

ومكانيا

تػػـ إبػػراز لػػذا الػػدكر كمػػدل ألميتػػي
فػ ػػي تحقيػ ػػؽ تمػ ػػؾ المي ػ ػزة التنافسػ ػػية،

.

باإلضػػافة الػػى اختبػػار الع قػػة بػػيف
المت يػػ ػرات المسػ ػػتقمة كالتابعػ ػػة فيم ػ ػػا
يتعم ػ ػ ػػؽ ب ػ ػ ػػدكر اإلب ػ ػ ػػداع التس ػ ػ ػػكيقي
كالتكنكلكجي

عمػػى تحقيػػؽ مي ػزة تنافسػػية لممصػػرؼ كلكػػف
لنػػػاؾ بعػ ػػض القصػ ػػكر التػ ػػي بينتهػ ػػا نتػ ػػائج
التحمي ػػؿ كالت ػػي ك ػػاف منه ػػا أف المص ػػرؼ ال
يكفر خدمة االنترنت مباشرة لمعميؿ بشػكؿ
مجػ ػػاني لػ ػػدل فػ ػػتح حسػ ػػاب ألكاكنػ ػػت ،كاف
المصرؼ ال يهتـ بالت ذية الراجعػة مػف قبػؿ
العمػ ػ ػ

 ،كم ػ ػػا أظه ػ ػػرت النتػػ ػػائج أف لػ ػ ػػذا

المصارؼ تتابع اخػر المسػتجدات فػي عػالـ
التكنكلكجيا كالمعمكمات كاالتصػاالت كالػنظـ
المصرفية مما يحقؽ الميزة التنافسية.

المطيري

عينػ ػػة الد ارسػ ػػة تككنػ ػػت مػ ػػف

ت ػ ػ تي ألميػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف الناحيػ ػػة

إف المػػد ار فػػي المصػػارؼ الككيتيػػة يػػدرككف

ألسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكب المقارن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المرجعيػػة ف ػػي األعم ػػاؿ

 /297/مػػدي انر  ،أمػػا مجتمػػع
الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة فش ػ ػ ػ ػ ػػمؿ جمي ػ ػ ػ ػ ػػع

العممي ػ ػػة ف ػ ػػي ككنه ػ ػػا تح ػ ػػاكؿ إلق ػ ػػا

ألميػ ػػة إج ػ ػ ار عمميػ ػػات المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة

م ػ ػ ػػدل إدراؾ الم ػ ػ ػػديريف

الككيت3022-

اإللكتركني ػ ػػة كأثػ ػ ػرا ف ػ ػػي

المصػ ػ ػ ػػارؼ التجاريػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي

تحقيػؽ التفػػكؽ التنافسػػي

الككيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت كعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػددلا /9/

ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؼ

مصارؼ.

الضػ ػػك عمػ ػػى مػ ػػدل إدراؾ المػ ػػد ار
ألس ػػمكب المقارنػػػة المرجعي ػػة كأثرلػػػا
فػ ػػي تحقيػ ػػؽ التفػ ػػكؽ التنافسػ ػػي لػ ػػدل
المص ػػارؼ الككيتي ػػة  ،حي ػػث تعتب ػػر

التجارية الككيتية.

لمقارنػػة أدا مصػػارفهـ مػػع أدا المصػػارؼ
األخػ ػػرل األمػ ػػر الػ ػػذم يحقػ ػػؽ لهػ ػػـ التفػ ػػكؽ
التنافسػػي ،كيكجػػد عنػػدلـ قػػدرة كاضػػحة فػػي
تخطػ ػػيط العمميػ ػػات كأنهػ ػػـ يقكمػ ػػكف بػ ػػإج ار
عمميػػات المقارنػػة المرجعيػػة ب سػػمكب ناضػػج

مػػػف الد ارسػ ػػات القميمػ ػػة فػ ػػي الككيػ ػػت

كمثمػػر عمػػى الػػرةـ مػػف اخػػت ؼ مػػؤل تهـ

الت ػػي تح ػػاكؿ رب ػػط مسػ ػ لة االعتم ػػاد

العممية كخبراتهـ.

عم ػػى نق ػػاط المقارن ػػة المرجعي ػػة ف ػػي
تحقي ػ ػ ػ ػ ػػؽ التف ػ ػ ػ ػ ػػكؽ ف ػ ػ ػ ػ ػػي القط ػ ػ ػ ػ ػػاع
المصرفي.

سممان

تكام ػ ػ ػػؿ تقنيت ػ ػ ػػي كم ػ ػ ػػؼ

كرككؾ3024-

معمؿ أسمنت كرككؾ

الجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة كالمقارنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المرجعيػ ػ ػ ػػة نكاث ػ ػ ػ ػرا فػ ػ ػ ػػي

تتبمػ ػ ػػكر مشػ ػ ػػكمة البحػ ػ ػػث فػ ػ ػػي لػ ػ ػػذا

أف قيػػاس كتحميػػؿ تكػػاليؼ الجػػكدة كاعتم ػػاد

الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي ارتفػ ػ ػ ػ ػػاع تكػ ػ ػ ػ ػػاليؼ

المؤشرات لممقارنة المرجعية مع المسػتكيات

المنتج ػػات ف ػػي الش ػػركات الص ػػناعية

تخف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيض تك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليؼ

بسبب ارتفاع كمفة الفشؿ سػكا كػاف

المنتجات.

داخمي ػان اـ خارجي ػان  ،ممػػا يػػؤدم إلػػى
انخفاض الربحيػة كالحصػة السػكقية،
لذلؾ يتطمب احتساب تكػاليؼ جػكدة
المنتجػ ػ ػ ػػات كمقارنتهػ ػ ػ ػػا بالمنتجػ ػ ػ ػػات
المنافس ػػة كال ارئ ػػدة م ػػف خػ ػ ؿ تقني ػػة
المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة .كلتحقيػ ػػؽ لػ ػػذا
الهػ ػ ػػدؼ تػ ػ ػػـ قيػ ػ ػػاس كمػ ػ ػػؼ الجػ ػ ػػكدة
كتحميمها في معمؿ أسمنت كرككؾ.


ع

ال ارئ ػػدة ف ػػي ل ػػذا المج ػػاؿ ،أك المقارنػػػة م ػػع
سػػنكات سػػابقة يسػػهـ كثي ػ نار فػػي تحسػػيف أدا

الشػ ػػركة مػ ػػف جانػ ػػب كيكشػ ػػؼ عػ ػػف مكاقػ ػػع

الضػػعؼ كالخمػػؿ لمعالجتػػي مػػف جانػػب خػػر
 ،كبالتػ ػػالي سػ ػػيؤدم إلػ ػػى تخفػ ػػيض تكػ ػػاليؼ
المنتجات .

اسم الباحث

اسم الدراسة

عام الدراسة

عينة الدراسة

اليدف من الدراسة

النتائج

يوسف

تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيـ األدا

العراؽ3024--

مكاتب المفتشيف العمكمييف

يه ػ ػػدؼ البح ػ ػػث ال ػ ػػى بي ػ ػػاف طبيع ػ ػػة

أثبت ػػت نت ػػائج البح ػػث م ػػف خػ ػ ؿ اس ػػتعماؿ

االسػ ػػتراتيجي باسػ ػػتخداـ

كمفه ػػكـ كألمي ػػة المقارن ػػة المرجعي ػػة

بطاقػ ػػة األدا المت ػ ػكازف  ،كمػ ػػف ثػ ػػـ أج ػ ػ ار

أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكب المقارن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

كأنكاعه ػػا كع قته ػػا بتحس ػػيف األدا ،

المرجعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (بحػػ ػ ػ ػ ػ ػػث

ككضػ ػػع مؤش ػ ػرات أدا تػ ػػت

ـ مػ ػػع

عينػػة البحػػث
المقارنػػة المرجعيػػة بػػيف طرفػػي ف
تحقيػ ػػؽ المنفعػ ػػة المتبادلػ ػػة لك ػ ػ المكتبػ ػػيف،

عين ػػة م ػػف
تطبيق ػػي ف ػػي ف
مكات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب المفتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

مه ػػاـ المكات ػػب المنص ػػكص عميه ػػا
فػ ػػي الق ػ ػكانيف ذات الع قػ ػػة ،فض ػ ػ

فضػ ن عػػف إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف نتػػائج

المقارنة في تحسيف كتطػكير أدائهمػا فػي ف

العمكمييف).

عػ ػػف اقت ػ ػراح ليػ ػػة إلج ػ ػ ار المقارنػ ػػة

كاحد ،كلذا يؤكد تحقؽ فرضية البحث التػي

عين ػػة البح ػػث
المرجعيػػة ب ػػيف طرفػػي ف

(إف اسػ ػػتعماؿ أدكات التحميػ ػػؿ
تػ ػػنص عمػ ػػى ف
االس ػ ػ ػػتراتيجي ف ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػكيـ األدا كاعتم ػ ػ ػػاد

ومكانيا

لتحديد الشريؾ األفضؿ.

أسػ ػ ػػمكب المقارنػ ػ ػػة المرجعيػ ػ ػػة يػ ػ ػػؤدم الػ ػ ػػى
اكتسػ ػػاب الخب ػ ػرات كالػ ػػتعمـ مػ ػػف ا خ ػ ػريف ،
كم ػ ػػف ث ػ ػػـ تحس ػ ػػيف كتط ػ ػػكير أدا مكات ػ ػػب
المفتشيف العمكمييف).

بوشو ايدي

قاـ الباحث بتحميؿ إحصػائي

ك ػػاف م ػػف األل ػػداؼ االساس ػػية له ػػذا

تكظيػ ػ ػػؼ الخب ػ ػ ػرات فػ ػ ػػي عمميػ ػ ػػة التحسػ ػ ػػيف

كمػػدخؿ لتحسػػيف المي ػزة

ار عدد مف المكظفيف فػي

الدراسة إبػراز المتطمبػات التػي يجػب

المسػ ػ ػػتمر ممػ ػ ػػا يػ ػ ػػؤدم إلػ ػ ػػى عػ ػ ػػدـ تك ػ ػ ػرار

إدارة الجػػ ػ ػػكدة الشػ ػ ػ ػػاممة

الجزائر3024-

التنافسػ ػ ػ ػػية لممصػ ػ ػ ػػارؼ

المصػارؼ التجاريػة الناشػػطة

اإلخػػذ بهػػا لتطػػكير جػػكدة الخػػدمات

األخطػ ػ ػػا كارتقػ ػ ػػا مسػ ػ ػػتكل األدا  ،كقيػ ػ ػػاـ

(دراسة حالة المصػارؼ

بكالي ػ ػ ػػة تمن ارس ػ ػ ػػت لمكقػ ػ ػ ػكؼ

المصػػرفية  ،كدعػػـ الميػػزة التنافسػػية

اإلدارة العميا بتقػديـ حػكافز أكبػر لممػكظفيف،

التجاري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بكالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

عمػ ػ ػ ػػى كاق ػ ػ ػ ػػع إدارة الج ػ ػ ػ ػػكدة

لممصارؼ.

ألف ذل ػػؾ م ػػف شػ ػ ني تق ػػديـ خ ػػدمات افض ػػؿ

تمنراست الجزائرية).

الشػ ػػاممة بهػ ػػا ،باعتبػػػار لػ ػػذا
األخي ػ ػ ػ ػ ػرة مرتك ػ ػ ػ ػ ػ انز اساسػ ػ ػ ػ ػػيان
لممصػػارؼ فػػي ظػػؿ اقتصػػاد

السكؽ.

بما يحقؽ الميزة التنافسية  ،نكاعطا العميػؿ
الق ػػدر الك ػػافي م ػػف االلتم ػػاـ كمحاكل ػػة ال ػػرد
عمػػى إجاباتػػي كحػػؿ مشػػاكمي فػػي أسػػرع كقػػت
ممكػ ػػف كبالكقػ ػػت التػ ػػي تجعمػ ػػي ارضػ ػػيان قػ ػػدر

االمكاف.


ؽ

 -2شرح تجارب بعض الشركات الستخدام أسموب المقارنة المرجعية.
دراسة  1996 Finniganفي تجربة شركة (:)Xerox
تعتبر شػركة  Xeroxال ارئػدة فػي كضػع كتطبيػؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة  ،ففػي عػاـ 1979
الحظت الشركة أف المنظمات المنافسة تقػدـ منتجػات منافسػة كب سػعار أدنػى  ،كقػد شػرعت منػذ
ذلػػؾ بتطبيػػؽ نظػػاـ شػػامؿ لممقارنػػة المرجعيػػة مػػف حيػػث التعػػرؼ عمػػى أسػػمكب األدا لمنافسػػيها
كالعمػػؿ عمػػى تطبيػػؽ أفضػػؿ مػػا لػػديهـ مػػف عمميػػات كممارسػػات  ،كقػػد شػػممت المقارنػػة المرجعيػػة
جميع أنشطة الشركة ،كحققت مف خ ؿ ذلؾ نجاحات التالية:
 زيادة رضا العم

بمعدالت تزيد عمى .%30

 تخفيض تكاليؼ العمؿ بمعدالت يزيد عمى .%30
 تخفيض االستثمار في المخزكف بمعدالت تزيد عمى .%50
 باإلضػػافة إلػػى تخفػػيض عػػدد ح ػكادث العمػػؿ نتيجػػة االلتمػػاـ بنشػػاط األمػػف الصػػناعي
ليصؿ إلى حادثة كاحدة كؿ  /400/ألؼ ساعة عمؿ.
كفػػي عػػاـ  1982قامػػت الشػػركة بتطػػكير نظػػاـ التخػزيف كالتكزيػػع لػػديها  ،حيػػث قػػاـ

Robert

( Campكالػػذم تعػػزل إيػػي نجاحػػات شػػركة  XEROXفػػي مجػػاؿ المقارنػػة المرجعيػػة مػػف خػ ؿ
قيامي بتنفيذ كتصميـ خطػكات تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة فػي الشػركة) بد ارسػة كافػة جكانػب نظػاـ
الشركة الحالي كاتخاذ مف شركة ( )L.L.Beanكشػريؾ لممقارنػة  ،كنػتج عػف ذلػؾ تطػكير نظػاـ
ممتاز لتجهيز العم

بمنتجات الشركة.

كخ ػ ؿ السػػنكات  1992-1989نفػػذت شػػركة  200 XEROXد ارسػػة لممقارنػػة المرجعيػػة فػػي
مختمػػؼ فركعهػػا كاقسػػامها  ،كأصػػبح فػػي كػػؿ فػػرع مػػف فركعهػػا مػػدير متفػػرغ لممقارنػػة المرجعيػػة،
ف

حيػػث قفػػزت الشػػركة لتحتػػؿ الترتيػػب األكؿ بػػيف  /62/شػػركة فػػي سػػنة  ، 1992فػػي حػػيف كػػاف
تسمسها سنة 1989التاسعة مف مجمكع  /75/شركة.
دراسة  1995 Rossفي تجربة شركة ): (Motorola
ح ػػددت ش ػػركة  Motorolaل ػػدفان طمكحػ ػان لتط ػػكير منتجاته ػػا بمق ػػدار عشػ ػرة أض ػػعاؼ المس ػػتكل
الحالي ،عمى أف يتـ إنجاز لذا الهدؼ خ ؿ السنكات الخمس القادمػة  ،حيػث اعتمػدت الشػركة
أسمكب المقارنة المرجعية الداخمية  ،كتمكنت مف تحقيؽ لدفها خ ؿ ث ث سنكات فقط.
بعد ذلؾ بدأت  Motorolaبالنظر إلى الخارج  ،كشكمت فريؽ عمؿ لتطبيؽ المقارنػة المرجعيػة
الخارجية مؤلػؼ مػف  24عضػك كخػ ؿ أكؿ زيػارة لمشػركات اليابانيػة اكتشػؼ الفريػؽ إف التطػكر
الػػذم حصػػؿ فػػي ( )Motorolaبمقػػدار عشػرة أضػػعاؼ البػػد أف يػػتـ تطػػكيرا بمقػػدار ضػػعفيف أك
ث ث أضعاؼ ل رض الكصكؿ إلى مستكل أدا مماثؿ لما كصؿ إليي المنافسكف اليابانيكف.
كيقػػكؿ  Kenneth J.Obzutرئػػيس فريػػؽ تطػػكير الب ػ ارمج االسػػتراتيجية فػػي Motorola
(المقارنػػة المرجعي ػػة تس ػػاعدؾ عم ػػى التحدي ػػد الػػدقيؽ لمس ػػتكل إنج ػػازؾ الح ػػالي كتعطي ػػؾ الفرص ػػة
لتصبح قريبا مف أك تتجاكز الممارسات األفضؿ المطبقة في المجاؿ الذم تعمؿ فيي).
حيػػث بػػدأ فريػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة عم ػ ن دؤب ػان تضػػمف زيػػارات لمنظمػػات عالميػػة مػػف مختم ػػؼ
القطاعات ،فمف زيارة أفضؿ مصانع السػيارات إلػى زيػارة أفضػؿ المنظمػات التػي تنػتج النظػارات
الطبي ػػة ث ػػـ االلتق ػػا ب ػػالمجهزيف  ،أس ػػاتذة الجامع ػػات  ،العمػ ػ

 ،مص ػػممي بػ ػرامج الحاس ػػبات ،

مصممي المنتجات ..ثـ قرر الفريؽ اتخاذ شريؾ لممقارنة شركة  Handoاليابانية إلدائها ال ارئػع
كخصكصان في تطبيؽ نظاـ ( (JIT: Just In Timeفي عمميات التصنيع لديها .


ق

كقد حققت  Motorolaمف خ ؿ تطبيػؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة نجالػان بػال انر فػي المجػاالت
ا تية:
 تقميص مدة تطكير المنتجات.
 تقميص مدة إنجاز الحسابات الختامية مف  14يكـ إلى يكميف فقط.
 تقميص مدة تقديـ منتكج جديد.
 تطبيؽ نظاـ  JITبكفا ة عالية.
 تحسيف المكقع التنافسي لمشركة.
دراسة  James and Harringtonفي تجربة شركة ()Kodak
باشرت شركة  Kodakإلنتػاج معػدات التصػكير جهكدلػا فػي تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة كاضػعة
إمامها لدفان اساسيان يتمثػؿ فػي تقميػؿ كميػات المػذيب العضػكم المنطمػؽ إلػى الهػكا كالتػي تسػبب
التمكث البيئي .فمف خػ ؿ تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة نجحػت جهػكد الشػركة فػي تخفػيض كميػات
المنطمقػة فػػي الهػكا مػػف المػػذيب العضػػكم مػف  8.9مميػػكف باكنػػد إلػػى  4.6مميػػكف باكنػػد سػػنكيان،
إم اف مستكل التطكر الذم تحقؽ يقدر بحكالي .%50
دأبػػت شػػركة  Kodakبعػػد تحقيػػؽ النجػػاح المػػذككر عمػػى تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة فػػي
مجػػاالت أخػػرل  ،فػػتـ تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة فػػي المجػػاالت الماليػػة كالمحاسػػبية متخػػذة مػػف
شػػركة  Motorolaكش ػريؾ لممقارنػػة ،كبعػػد مناقشػػات طكيمػػة مػػع المسػػؤكليف المػػالييف كالزيػػارات
الميدانية ل ط ع عمى كيفية انجاز العمؿ في  Motorolaطكرت شػركة  Kodakحمػكؿ مػف
خ ؿ التحسينات التي أجرتها كلي:


ن

 استخداـ تقارير مطبكعة كمكحدة يتـ استخدامها في جميع األقساـ كبنفس الطريقة.
 نقؿ المعمكمات عمى االقراص المرنة ()Floppy Diskأك بكاسطة الهاتؼ ضماف لمسرعة.
 تطكير برنامج حاسكبي لي القدرة عمى تحميؿ المدخ ت مف مختمؼ فركع الشركة بدقة كبسرعة.
 -3ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
 .1تعد لذا الدراسة مف الدراسات العربية القميمة التي تعنى فػي د ارسػة مكضػكع تطبيػؽ المقارنػة
المرجعية في القطاع المصرفي .
 .2عممية القياس في لذا الدراسة تمت عمى جكدة الخدمات المصػرفية المقدمػة لمعميػؿ كالفجػكة
المكجكدة بيف المصارؼ مكضع الدراسة كأسباب لذا الفجكة.
 .3تػػـ فػػي لػػذا الد ارسػػة كضػػع نمػػكذج خػػاص لتطبيػػؽ خط ػكات المقارنػػة المرجعيػػة ي ارعػػى فيػػي
مختمؼ النماذج المكضكعة الحقان كيراعي الخصكصية السكرية.
 .4تـ إج ار الدراسة عمى المصارؼ في القطاعيف الخاص كالعاـ.
 .5يتكقع مف نتائج الدراسة أف تسالـ في نشر أسمكب المقارنة المرجعية ك داة تسػتخدـ لتحقيػؽ
التفكؽ التنافسي بيف المصارؼ.
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 1-1مقدمة .
أصبح التنػافس فػي تقػديـ أرقػى الخػدمات لػدفان تسػعى لتحقيقػي الكثيػر مػف المنظمػات الخدميػة
كمنهػا المصػارؼ ،كذلػؾ بعػد أف أصػبحت (جػكدة الخدمػة) لػي المعيػار األساسػي لنجاحهػا
كضماف بقائها كاستمرارلا في السكؽ كزيادة ربحيتها.
كمػػف لنػػا ظهػػرت بعػػض المكاضػػيع اإلداريػػة الحديثػػة فػػي الجػػكدة التػػي تسػػاعد لػػذا المنظمػػات
لتحقيؽ ذلؾ كمف ألمها (أسمكب المقارنة المرجعية .)Benchmarking
تعػ ػػرؼ المقارنػ ػػة المرجعيػػػة : Benchmarkingب نه ػػا منهجي ػػة لمقي ػػاس كالتحميػ ػػؿ تسػ ػػتخدمها
المنظمة لمبحث عف أفضؿ الممارسات داخؿ كخارج المنظمة ،بهدؼ تحسيف أدائها .
فمف خ ؿ أسمكب المقارنة المرجعية  Benchmarkingيتحدد لممنظمة أيف تقؼ مقارنة مع
المنظمات المشابهة.
إف محػاكالت تطبيػؽ مثػؿ لكػذا منهجيػة تخمػؽ تح فػديات كتهديػدات ناتجػة إمػا عػف الصػعكبات
ف
أثنػػا التطبيػػؽ ،أك عػػدـ حصػػكؿ المنظمػػة (كفػػي بحثنػػا لػػذا المصػػارؼ) عمػػى الفكائػػد المرجػػكة
منها ،كعدـ الكصكؿ إلى التميز في تقديـ الخدمات المصرفية.
التحديات  ،ال بد مف الفهـ الدقيؽ لهذا المنهجيػة كمعرفػة المتطمبػات
كلمت مب عمى مثؿ لذا
ف
كالمكارد ال زمة لنجاح تطبيقها ،كالعكامؿ الحرجة التي يػؤدم ةيابهػا إلػى فشػؿ لػذا التطبيػؽ،

مكسع في لذا البحث.
األمر الذم سيتـ معالجتي بشكؿ ف
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 2-1مشكمة البحث .
تنبػػع مشػػكمة البحػػث مػػف أف العديػػد مػػف المصػػارؼ تسػػعى جالػػدة لمكصػػكؿ لألفضػػؿ فػػي مجػػاؿ
تقديـ الخدمات المصرفية كرفع جكدتهػا ،بمػا يحقػؽ التميػز كاإلبػداع  ،كتعظػيـ الفكائػد المقدمػة
لممتعامؿ.
عمػػى لػػذا األسػػاس يمكػػف أف نحػػدد مشػػكمة البحػػث األساسػػية بالس ػؤاؿ التػػالي :كيفيػػة تطبيػػؽ
أسمكب المقارنة المرجعية  Benchmarkingفي المصارؼ السكرية كما أثر ذلؾ عمى جكدة
الخدمات المصرفية؟
كلتسػػهيؿ الد ارسػػة نقػػكـ بإعػػادة صػػياةة اإلشػػكالية الرئيسػػية لمبحػػث عمػػى شػػكؿ تسػػاؤالت تشػػكؿ
المحاكر األساسية لمبحث :
 .1لؿ يمكف تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية  Benchmarkingعمػى الخػدمات
المصرفية التي تقدمها المصارؼ السكرية؟
 .2م ػػالي خصكص ػػية تطبي ػػؽ أس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة  Benchmarkingف ػػي
المصارؼ السكرية؟
 .3مػ ػػا الخػ ػػدمات المص ػ ػرفية األكثػ ػػر ألميػ ػػة لتطبيػ ػػؽ أسػ ػػمكب المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة
 ، Benchmarkingكما أثر لذا التطبيؽ عمى جكدة تمؾ الخدمات ؟
 .4لػ ػػؿ يمكػػػف مػػػف خ ػ ػ ؿ أسػ ػػمكب المقارنػ ػػة المرجعي ػػة  Benchmarkingإيجػ ػػاد
كسػػيمة لمقيػػاس ( ليػػة لمقيػػاس) يمكػػف اسػػتخدامها لتحديػػد مسػػتكل الخػػدمات فػػي
المصرؼ كنقاط الضعؼ كالقكة فيي كبالتالي تحديد ما يحتاجػي لتحسػيف مسػتكل
خدماتي ؟
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 .5لؿ يمكف إيجاد منهجية لتطبيؽ أسمكب المقارنػة المرجعيػة Benchmarking
في المصارؼ السكرية كمالي صعكبات التطبيؽ؟
 .6مػػالي الفكائػػد التػػي سػػتجنيها المصػػارؼ السػػكرية عنػػد اسػػتخداـ أسػػمكب المقارن ػة
المرجعية  Benchmarking؟

 3-1أىمية البحث .
تتمثؿ ألمية البحث في النقاط التالية:
 .1يتطػػرؽ لػػذا البحػػث لمنهجي ػػة يمكػػف اعتبارلػػا حديثػػة ف ػػي مجػػاؿ إدارة الجػػكدة كف ػػي
أسمكب تحسيف كتطكير تقديـ الخدمة المصرفية في سكرية .
 .2تساعد لذا الدراسة إدارات المصارؼ السكرية في تحديد نقػاط القػكة كالضػعؼ لػديها
في مجاؿ تقديـ الخدمات كبالتالي معالجتها كتحسيف جكدتها.
 .3التعرؼ عمى ألـ المشك ت التي تكاجي تقديـ الخػدمات كسػبؿ حمهػا فػي المصػارؼ
السكرية باستخداـ أسمكب المقارنة المرجعية .Benchmarking
 .4زي ػػادة ال ػػكعي كال ػػتفهـ ألس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة ، Benchmarkingكمس ػػاعدة
المصارؼ السكرية عمػى تحسػيف عممياتهػا ،كذلػؾ لمػا يتض فػمني البحػث مػف أسػاس
نظػرم كاضػح كسػهؿ إضػػافة إلػى إمكانيػة االسترشػػاد بػي كػدليؿ عممػػي لتطبيػؽ لػػذا
األسمكب.
 .5تحفيػز المصػارؼ السػكرية لتطبيػؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة  Benchmarking
م ػػف خػ ػ ؿ تكض ػػيح الفكائ ػػد الت ػػي قػ ػد تحص ػػؿ عميه ػػا نتيج ػػة تطبي ػػؽ ل ػػذا األس ػػمكب
كتكضيح الصعكبات التي قد يتـ مصادفتها أيضان أثنا التطبيؽ.
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 .6تقػػديـ مرجع ػان لام ػان لمبػػاحثيف ال ػراةبيف فػػي التعمػػؽ بد ارسػػة أسػػمكب تطبيػػؽ المقارنػػة
المرجعية Benchmarkingكسبؿ الت مب عمى صعكبات التطبيؽ.

 4-1أىداف البحث.
تعػػد المصػػارؼ مػػف ألػػـ كأبػػرز القطاعػػات الخدميػػة الحيكيػػة إذ ت طػػي خػػدماتها حاجػػات لامػػة
لحجـ كبير مف افراد المجتمع سكا ن كانك (أفراد -شركات -منظمات كةيرلا).
لذلؾ يسعى لذا البحث إلى تحقيؽ األلداؼ التالية:
 .1تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية  Benchmarkingعمى الخػدمات المصػرفية
التي تقدمها المصارؼ السكرية.
 .2التعرؼ عمى خصكصية تطبيؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة Benchmarking
في المصارؼ السكرية.
 .3تحدي ػػد الخ ػػدمات المصػ ػرفية األكث ػػر ألمي ػػة لتطبي ػػؽ أس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة
 ،Benchmarkingكمعرفة أثر التطبيؽ عمى جكدة تمؾ الخدمات.
 .4إيجػػاد كسػػيمة لمقيػػاس ( ليػػة لمقيػػاس) يمكػػف اسػػتخدامها لتحديػػد مسػػتكل الخػػدمات
فػي المصػرؼ كنقػاط الضػعؼ كالقػكة فيػي كبالتػالي تحديػد مػا تحتاجػي المصػػارؼ
السكرية لتحسيف مستكل خدماتها .
 .5إيج ػ ػػاد منهجي ػ ػػة لتطبي ػ ػػؽ أس ػ ػػمكب المقارن ػ ػػة المرجعي ػ ػػة  Benchmarkingف ػ ػػي
المصارؼ السكرية كتحديد صعكبات التطبيؽ.
 .6تحديد الفكائد التي سػتجنيها المصػارؼ عنػد اسػتخداـ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة
. Benchmarking
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 5-1فرضيات البحث .
 .1يمكف تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية Benchmarkingعمى الخدمات المصرفية التػي
تقدمها المصارؼ السكرية.
 .2لنػػاؾ خصكصػػية لتطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة  Benchmarkingفػػي المصػػارؼ
السكرية.
 .3يكجد خدمات مصرفية أكثر ألميػة لتطبيػؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة Benchmarking
مف ةيرلا مف الخدمات.
 .4يمكف مف خ ؿ أسمكب المقارنػة المرجعيػة  Benchmarkingإيجػاد كسػيمة لمقيػاس ( ليػة
لمقياس) يمكف استخدامها لتحديد مستكل الخدمات في المصرؼ كنقاط الضعؼ كالقكة فيي
كبالتالي تحديد ما تحتاجي المصارؼ السكرية لتحسيف مستكل خدماتها.
 .5يمكف إيجاد منهجية لتطبيؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة Benchmarkingفػي المصػارؼ
السكرية.
 .6لنػػاؾ صػػعكبات كبيػرة تعتػػرض تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة Benchmarkingفػػي
المصارؼ السكرية ضمف الثقافة كالظركؼ كأساليب العمؿ السائدة.
 .7يحقػػؽ تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة Benchmarkingالعديػػد مػػف الفكائػػد لممصػػارؼ
السكرية مف ناحية سمعتها كمركز لذا المصارؼ في التصنيفات المحمية كالدكلية .
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 6-1معوقات البحث :
يهدؼ البحث بشكؿ رئيسي الػى د ارسػة أسػمكب المقارنػة المرجعيػة  Benchmarkingككسػيمة
لمتحسيف المستمر لمجكدة نكامكانية تطبيقػي فػي المصػارؼ السػكرية ،كالتعػرؼ عمػى صػعكبات
التطبي ػػؽ إليج ػػاد الحم ػػكؿ المناس ػػبة  ،حي ػػث كاجه ػػت الباحث ػػة خػ ػ ؿ تطبيقه ػػا ألس ػػمكب المقارن ػػة
عدة صعكبات مف ألمها:
المرجعية ف
الصعكبة األكلى :مف ناحية اقناع اإلدارة ككسب دعمها كذلؾ ناجـ عف:
 عدـ اط ع إدارات المصارؼ قيػد الد ارسػة عمػى مكضػكع المقارنػة المرجعيػة ممػا
دعا الباحثة لبذؿ جهد كبير في لذا المجاؿ.
 قمػػة تطبيػػؽ أسػػاليب كنظػػـ الجػػكدة فػػي القطػػاع المص ػرفي السػػكرم كعػػدـ اط ػ ع
مد ار المصارؼ عمى لذا النظـ .
النقاط السابقة تسببت في صعكبة تقبؿ اإلدارة العميػا لممصػرؼ قيػد الد ارسػة لتطبيػؽ المقارنػة
المرجعية بسبب صعكبة إقناعها بجدكل عممية التطبيؽ في بداية البحث.
الصػػعكبة الثانيػػة :مػػف ناحيػػة قمػػة معمكمػػات العػػامميف فػػي المصػػرؼ المقػػارف حػػكؿ المقارنػػة
المرجعية كأدكات الجكدة الضركرية أثنا التطبيؽ  ،نتج عف ذلؾ:
 قيػػاـ الباحثػػة بالتنسػػيؽ مػػع إدارة المصػػرؼ بتنفيػػذ ب ػرامج تدريبيػػة حػػكؿ المقارنػػة
المرجعية.
 عدـ كجكد معمكمات حكؿ مفاليـ كأساليب كأدكات الجكدة التي يجب اسػتخدامها
عند تطبيؽ المقارنة المرجعية مما استدعى جهكدان مضنية فػي التػدريب كالتكعيػة
حكؿ أسالب كأدكات الجكدة.
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النقاط السابقة تسببت في صعكبة عممية التطبيؽ كالحاجة لجهد كبير لتػدريب كت ليػؿ فريػؽ
العمؿ .
الصعكبة الثالثة :مف ناحية تعاكف كجدية فريؽ العمؿ
 تطبيؽ المقارنة المرجعية يحتاج لتحفيز عمى شكؿ مكافآت لفريؽ العمػؿ بشػكؿ
خػػاص كلمعػػامميف فػػي المصػػارؼ بشػػكؿ عػػاـ كعػػدـ اقتنػػاع اإلدارة فػػي المصػػرؼ
المق ػػارف بج ػػدكل المقارن ػػة المرجع ػػة ف ػػي بداي ػػة البح ػػث تس ػػبب بع ػػدـ تخص ػػيص
المػكارد ال زمػػة ممػػا نػػتج عنػػي عػػدـ جديػػة فريػػؽ العمػػؿ كعػػدـ كجػػكد تعػػاكف مػػف
العامميف في المصارؼ.
الصعكبة الرابعة :مف ناحية التعامؿ مع عم

المصارؼ

 مؿ نماذج الدراسة تطمب مجهكدان شاقان ككف النماذج مكجهػة لمعمػ

العػادييف

كالذيف لـ يتعكدكا عمى مثؿ لذا األمكر ،حيث تطمب األمر إيضاح الكثير مػف
النقػػاط كاإلجابػػة عػػف العديػػد مػػف االستفسػػارات قبػػؿ قبػػكؿ العميػػؿ بمػػؿ النمػػاذج
مع كجكد حاالت رفض لمؿ النماذج.
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 7-1مجتم البحث ،وعينتو ،وحدوده .
مجتمع البحث :المصارؼ السكرية العامة كالخاصة.
عينة البحث :سيشتمؿ البحث عمى مصرؼ عاـ كخاص في محافظة حماة.
مبػػررات االختيػػار لممص ػرفيف فػػي محافظػػة حمػػاة :ككنهػػا تمثػػؿ ش ػريحة كاسػػعة مػػف المصػػارؼ
السكرية كلديها الرةبة بتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية ككف البحث يحتاج لتعاكف مػف الجهػة
التي سيتـ تطبيؽ البحث عميها.
الحػػد المكضػػكعي لمبحػػث :تناكلػػت لػػذا الد ارسػػة ت ػ ثير تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة فػػي
المصارؼ السػكرية عمػى مسػتكل أدا لػذا المصػارؼ كتػ ثير لػذا التطبيػؽ عمػى تحسػيف جػكدة
الخدمات المقدمة مف قبمها .
الحػػد المكػػاني لمبحػػث  :اقتصػػرت لػػذا الد ارسػػة عمػػى بعػػض المصػػارؼ الخاصػػة كالعامػػة فػػي
حماة.
الحد الزماني لمبحث  :قامت الباحثة بإج ار الدراسة خ ؿ العاميف .2015 – 2014
كت ػػـ االعتم ػػاد لتجمي ػػع البيان ػػات كالمعمكم ػػات لد ارس ػػة تطبي ػػؽ أس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة ف ػػي
المصارؼ السكرية عمى:
 أس ػػمكب المس ػػح المي ػػداني :ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتبياف ت ػػـ تص ػػميمي كاختب ػػارا كتكزيع ػػي عم ػػى
المصارؼ العاممة في سكرية كالمسجمة لدل مفكضية الحككمػة سػجؿ المصػارؼ حتػى
تاريخ .2014/6/30
 أسػػمكب المقابمػػة :تػػـ لقػػا بعػػض مػػد ار المصػػارؼ طهػػرح عمػػيهـ مجمكعػػة مػػف األسػػئمة
لمكصكؿ إلى بيانات إضافية نكايضاحية تخص البحث.
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أسمكب الم حظة :لجمع معمكمات أكلية كمباشرة عف مكضكع البحث.

 األساليب اإللكتركنية كالبريد اإللكتركني كاإلنترنيت.
 كتػػـ االعتمػػاد عمػػى البيانػػات الماليػػة المصػػرح بهػػا فػػي مكاقػػع المصػػارؼ اإللكتركنيػػة
كعمى اإلفصاحات المنشكرة في ليثة األكراؽ كاألسكاؽ المالية السكرية في نهاية الفترة
المالية لكؿ مصرؼ  ،عمى مكقع الهيئة .scfms.sy

 8-1طريقة تنفيذ البحث ومستمزماتو .
اعتمدت الباحثة في إج ار بحثها عمى التحميؿ الكصػفي كالتحميػؿ االحصػائي كتكظيػؼ مػا لػك
مناسػػب مػػف تقنيػػات كأسػػاليب إحصػػائية إلتباعهػػا فػػي منهجيػػة البحػػث ،كمػػا تػػـ االسػػتفادة مػػف
الدراسات المرجعية بشكؿ أكثر تكسعان.
كاعتمدت الباحثة األسمكب التطبيقي ،حيث تـ تطبيؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة كفػؽ خطػكات
محددة ،كعمى الهيئات اإلدارية العميػا كالعػامميف فػي المصػارؼ مكضػع الد ارسػة لمسػاعدتها فػي
الحصكؿ عمى البيانات كاإلجابة عمى االستبيانات.
كما تـ استخداـ البرامج الحاسكبية المساعدة كبرنامج  SPSSاإلحصائي كبرنػامج ،Minitab
كبرنامج  EXCELكبرنامج معالج النصكص . WORD
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمبحث
Theoretical Framework
 1-2المبحث ااول :الجودة في المصارف
 1-1-2مقدمة حكؿ الجكدة.
 2-1-2مقدمة حكؿ جكدة الخدمة.
 3-1-2مقدمة حكؿ جكدة الخدمة المصرفية.
 4-1-2أبعاد جكدة الخدمة.
 5-1-2قياس جكدة الخدمات.
 6-1-2مقكمات جكدة الخدمات المصرفية.
 7-1-2العمميات كالخدمات التي تقكـ بها المصارؼ.
 8-1-2خ صة المبحث األكؿ.
 2-2المبحث الثاني :المقارنة المرجعية
 1-2-2مقدمة.
 2-2-2نش ة كمفهكـ المقارنة المرجعية.
 3-2-2أنكاع المقارنة المرجعية.
 4-2-2طرؽ المقارنة المرجعية.
 5-2-2أخ قيات المقارنة المرجعية.
 6-2-2ألـ األخطا في عممية المقارنة المرجعية .
 7-2-2شرح نماذج تطبيؽ المقارنة المرجعية .
 8-1-2خ صة المبحث الثاني.
 3-2المبحث الثالث :أثر تطبيق أسموب المقارنة المرجعية عمى جودة الخدمات المصرفية.
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 1-2المبحث ااول :الجودة في المصارف
 1-1-2مقدمة حول الجودة .
لقػػد أثػػار مصػػطمح الجػػكدة جػػدالن كاسػػعان فػػي منظمػػات األعمػػاؿ عمػػى المسػػتكل العػػالمي ،كيعػػكد سػػر
الشػػهرة التػػي نالهػػا لػػذا المصػػطمح إلػػى النجػػاح الػػذم حققتػػي الصػػناعات اليابانيػػة فػػي تحسػػيف جػػكدة
منتجاته ػػا كزي ػػادة إنتاجي ػػة الع ػػامميف ف ػػي ل ػػذا الص ػػناعات ،األم ػػر ال ػػذم حم ػػؿ المنظم ػػات األمريكي ػػة
كال ربية إلى االلتماـ بهذا الظالرة مف أجؿ حماية حصتها في السكؽ.
مػف لنػا نشػ مفهػكـ الجػػكدة التػي باتػػت ميػزة تنافسػية ،األمػػر الػذم جعػػؿ منهػا لػػدفان اسػتراتيجيان يحػػكز
عمى قدر و
عاؿ مف التماـ عمكـ المنظمات  ،كما كأصبحت كذلؾ جز ان مف ثقافة المنظمات خاصػة
تمؾ التي تجد في تطبيؽ الجكدة طريقها لمنمك كاالستمرار كالتطكر .
تعتبػػر الجػػكدة أحػػد العكامػػؿ الرئيسػػية التػػي سػػاعدت ف ػي رفػػع ركح التنػػافس بػػيف الشػػركات كالمصػػانع
كالمنظمات المختمفة كذلؾ لزيادة كعي المستهمكيف في اختيار السمعة أك الخدمة ذات الجػكدة العاليػة
كبالسػػعر المناسػػب ،حيػػث أصػػبح عم ػ

أم منظمػػة يبحثػػكف عػػف األفضػػؿ باسػػتمرار مػػف المنتجػػات

كالخدمات كبالتالي بدأت المؤسسات تبحث عف أساليب لتقديـ األفضؿ ككجدت ضالتها بعمػـ الجػكدة
كال ػػذم يعتب ػػر التحس ػػيف المس ػػتمر في ػػي أح ػػد العناص ػػر األساسػ ػية إلدارة الج ػػكدة  .كالتحس ػػيف المس ػػتمر
لمجكدة لي أدكاتي كأساليبي كأحد أساليبي المقارنة المرجعية مكضكع بحثنا لذا.
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كمف ألـ التعريفات التي كردت لمجكدة:
 Juran ,J.M& Frank M. Gryna: 1964
Philip Crosby:1979

الجػػكدة لػػي رضػػا الزبػػكف Quality is Customer
 satisfactionأك الم ئمة ل ستعماؿ.
مطابقة المنتج أك الخدمة ل حتياجات.
الجكدة تعنػي تكقػع احتياجػات الزبػكف الحاليػة كالمسػتقبمية،

 Deming ,William Edward:1986

كترجمة لذا االحتياجات إلى سمعة أك خدمة مفيدة كقابمػة

ل عتم ػػاد ،نكايج ػػاد النظ ػػاـ ال ػػذم ين ػػتج الس ػػمعة أك الخدم ػػة

ب ق ػػؿ س ػػعر ممك ػػف  .كل ػػذا م ػػا يمث ػػؿ قيم ػػة جدي ػػدة لمزب ػػكف
كاألرباح بالنسبة لممنظمة .

 Feigenbaum,ArmandV:1991

الجػػكدة لػػي المجمػػكع الكمػػي لصػػفات السػػمعة أك الخدمػػة
الناتج ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػف د ارس ػ ػ ػػات التس ػ ػ ػػكيؽ كالهندس ػ ػ ػػة كالتص ػ ػ ػػنيع
كالص ػػيانة أك ع ػػف طري ػػؽ كج ػػكد أم س ػػمعة أك خدم ػػة ف ػػي

االستعماؿ كالتي ستمتقي تكقعات الزبكف.

تعريؼ منظمة األيزك 1994


الجػػكدة عبػػارة عػػف المجمػػكع الكمػػي لخصػػائص كصػػفات
الكحػ ػػدة التػ ػػي تظهػ ػػر قػ ػػدرتها عمػ ػػى إرضػ ػػا االحتياجػ ػػات
الظالرة كالضمنية.

ن حظ مف خ ؿ ما سبؽ أف لناؾ اخت فات كاضحة في تعريؼ الجكدة كذلؾ كفقان الخت ؼ كجهة
النظر لمكتابات في لذا المكضكع ،فمف الباحثيف مف ينظر إلى مفهكـ الجكدة عمػى أسػاس العميػؿ،
كمنهـ مف ينظر إليي عمى أساس التصنيع ك خركف عمػى أسػاس المنػتج  ،كلػذلؾ فقػد قسػـ البػاحثكف
تعريفات الجكدة إلى خمسة مداخؿ حسػب األسػاس الػذم يسػتند إليػي ،كالجػدكؿ ( )1-2يكضػح لػذا
المداخؿ.
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الجدول ( )1-2مداخل تعرٌف الجودة

تعريؼ الجكدة

األساس
 .1العميؿ ).(Customer-based

الم ئمة ل ستخداـ ،كمقابمة تكقعات العم

 .2التصنيع ( Manufacturing-

المطابقة لمتصميـ كالمكاصفات كاالحتياجات ،الخمك مف

).based
 .3المنتج ).( Product-based

.

العيكب
أف يككف لممنتج خكاص إضافية ذات قيمة مقارنة بالمنتجات
المماثمة.

 .4القيمة ). (Value-based

المنتج لك أفضؿ تكليفة بيف السعر كالمظهر.

 .5المثالية ). (Transcendent

ةير معرفة كمحددة ،لكنها شي جميؿ.

املصدر :إمساعيل ،حممد عبد الرمحن)  ، ( 2006الرقابة اإلحصائية على العمليات ،معهد اإلدارة العامة للطباعة و النشر ،الرياض ،ص17

 2-1-2مقدمة حول جودة الخدمة.
بعدما تطرقنا لمفهكـ الجكدة كرأينا أنها تعني "الخمك مف العيػكب" ،أك " المطابقػة لممكاصػفات" ،أك "
إنجاز الشي بطريقػة صػحيحة مػف أكؿ مػرة" ،سػنتعرض ا ف لمفهكمهػا فػي مجػاؿ الخػدمات .كمػف
بيف ألـ تعاريؼ جكدة الخدمة نذكر:
 1891:Gronroos

Parasuraman ,Zeithaml and
 1985:Berry
 1994:Cronin and Taylor

جكدة الخدمة لي نتيجة عممية تقييـ يقارف فيها الزبكف تكقعاتي
بالخدمة المقدمة لي أك التي قدمت لي.
جكدة الخدمة تعني الفرؽ بيف تكقعات العم

لمخدمة نكادراكاتهـ

لألدا الفعمي لها.
جكدة الخدمة لي اتجاا طكيؿ المدل.

  1999:Lovelock and Wrightجكدة الخدمة لي تقييـ إدراكي طكيؿ المدل يقكـ بي الزبكف لعممية
تقديـ الخدمة لمنظمة ما.
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مما سبؽ يمكف أف نستخمص ما يمي:
 تعتمد جكدة الخدمة عمى تقييـ العميؿ الذم يحكـ عميها عف طريؽ مقارنة ما حصػؿ عميػي
فع ن مع ما تكقعي مف تمؾ الخدمة.
 إف مفهػكـ جػكدة الخدمػة يرتكػز عمػى كجهػة نظػر العميػؿ ،كلػك مػا يجعمهػا مقياسػان نسػبيان
يختمؼ مف عميؿ إلى خر.
 3-1-2مقدمة حول جودة الخدمة المصرفية.
بعد التعرؼ إلى مفهكـ الجكدة  ،كالجكدة في الخدمات نجد أني ينظر إلى مفهػكـ الجػكدة فػي الخدمػة
المص ػرفية عمػػى أنهػػا ذات قيمػػة اسػػتراتيجية ،نكاف د ارسػػتها تسػػاعد المصػػرؼ عمػػى االحتفػػاظ بعم ئػػي
كمكظفيي كجعمهـ راضيف ،إضافة لزيادة فرص بيع الخدمات المصرفية ،كجذب عم

جدد كتطكير

الع قػات بػػيف العميػؿ كالمصػػرؼ  Customer-Bank relationshipsكتعزيػز السػػمعة كتخفػػيض
التكاليؼ كزيادة األرباح كالحصة السكقية كتحسيف األدا المصرفي عمى المستكل العالمي.11
فجػكدة الخدمػة المصػرفية لػي إرضػا لمتطمبػات العمػ

كد ارسػة قػدرة المصػرؼ عمػى تحديػد لػذا

المتطمبات كالقدرة عمى تمبيتها ،فإذا تبنى المصرؼ عممية تقديـ خدمات ذات جكدة عاليػة يجػب أف
 .كعمػى الػرةـ مػف صػعكبة كضػع تعريػؼ لجػكدة

يسػعى مػف خ لهػا لمتفػكؽ عمػى متطمبػات العمػ

الخدمة المصرفية ،فإني يجب عمى اإلدارة أف تتفهـ أف الجكدة تحدد بكاسطة الزبػكف كلػيس بكاسػطة
المص ػػرؼ مق ػػدـ الخدم ػػة .كأف الج ػػكدة الت ػػي ال تقاب ػػؿ تكقع ػػات الزب ػػكف يمك ػػف أف ت ػػؤدم إل ػػى خس ػػارة
مجمكعة مف الزبائف كالفشؿ في جذب زبائف جدد.12
11

الصرن ،رعد حسن( :)2005طرٌقة جدٌدة لدراسة جودة الخدمات المصرفٌة فً القطاع المصرفً" دراسة مٌدانٌة مقارنة بٌن بعض المصارف السورٌة واألردنٌة،

كلٌة االقتصاد ،جامعة دمشق ،سورٌة ،ص.636
12

األزهري  ،محً الدٌن وآخرون ( :)2001مبادئ التسوٌق ،مركز القاهرة للتعلٌم المفتوح  ،جامعة القاهرة ،ص  .353
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 4-1-2أبعاد جودة الخدمة.
ال يكجػػد اتفػػاؽ بػػيف البػػاحثيف حػػكؿ أبعػػاد أك الجكانػػب التػػي تحػػدد مسػػتكل جػػكدة الخدمػػة ،ففػػي عػػاـ
 1985قاـ كؿ مف  Parasuraman ,Zeithaml and Berryبكضع  10مؤشرات ألبعػاد جػكدة
الخدمػػة كلػػي (االعتماديػػة ،االسػػتجابة ،المقػػدرة ،الكصػػكؿ ،المباقػػة ،االتصػػاؿ ،المصػػداقية ،األمػػاف،
معرفة الزبكف ،المممكسية) .13
كفي دراسة الحقة تمكػف()Parasuramanسنُ 1899وظينؤهِينٍزينح نصِشنًت نطشتشنؼ نط 
فنٍخمسػة أبعػاد رئيسػية لجػكدة الخدمػة الجػدكؿ ( )2-2اطمػؽ عميهػا  SERVQUALلقيػاس جػكدة
الخدمة.
الجدول ( )2-2أبعاد جودة الخدمة SERVQUAL

المضمكف

البعد
المممكسية Tangibles

التسهي ت المادية ،التجهيزات ،كمظهر العامميف.

االعتمادية Reliability

القدرة عمى ت دية الخدمات بجدارة كعمى الكجي الصحيح.

االستجابة Responsiveness

الحرص عمى مساعدة المستخدـ كتقديـ الخدمة بسرعة.

الضماف  Assurance

تحمي المكظفيف بالمعرفة كالمجاممة كالقدرة عمى اإليحا بالثقة
كاالطمئناف لممستخدـ.

التعاطؼ Empathy

االلتماـ كالعناية الشخصية التي تكليها المؤسسة لزبائنها.

Source: Parasuraman A., Zeithaml Valarie A., Berry Leonard L., (1988). SERVQUAL: A multiple item scale for
measuring customer perceptions of service quality. Journal of Retailing. 64, 12-40.

13

Parasuraman A., Zeithaml V.A. and Berry L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its
implication for future research. Journal of marketing, 49, 41-50.
16

ككما مكضح في الشكؿ( )1-2عند تقديـ الخدمات لناؾ مجمكعة مف الفجكات التي تظهر كلي :
الفجكة األكلى :بيف تكقعات الزبائف نكادراكات اإلدارة لهذا التكقعات.
الفجكة الثانية :بيف إدراؾ اإلدارة في المنظمة لمكاصفات الخدمة المقدمة لمزبائف.
الفجكة الثالثة :بيف مكاصفات جكدة الخدمة كتسميـ الخدمة.
الفجكة الرابعة :بيف تسميـ الخدمة كاالتصاالت الخارجية لمزبائف حكؿ تسميـ الخدمة.
الفجكة الخامسة :بيف تكقعات الزبكف كالخدمة المدركة.

17

) نموذج فجوة الخدمة1-2( الشكل
Source: Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L., (1985). A conceptual model of service quality and its
implication for future research. Journal of Marketing, 49, pp. 41-50.
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 5-1-2قياس جودة الخدمات.
إلى كقػت قريػب كانػت المؤسسػات الخدميػة تعتمػد عمػى المقػاييس المسػتخدمة فػي مجػاؿ اإلنتػاج ،إال
أنػػي خ ػ ؿ السػػنكات القميمػػة الماضػػية بػػدأت لػػذا المؤسسػػات فػػي تطػػكير بعػػض طػػرؽ القيػػاس األكث ػر
مناسػبة لظركفهػػا ،كذلػؾ استرشػػادا بالمبػادئ األساسػػية التػي حققػػت نجاحػان مممكسػان فػي مجػػاؿ اإلنتػػاج
كعمى الرةـ مف ذلؾ فما زالت عمميػة القيػاس فػي قطػاع الخػدمات ةايػة فػي الصػعكبة قياسػان بمػا لػك
سػائد فػػي مؤسسػػات اإلنتػاج كربمػػا يرجػػع ذلػؾ فػػي جانػػب منػي إلػػى أف الخػػدمات فػي مضػػمكنها ةيػػر
مممكسػػة فعنػػد اتخػػاذ ق ػرار ش ػ ار منػػتج بسػػيط مػػف أحػػد المح ػ ت يسػػتطيع المشػػترم بسػػهكلة ذلػػؾ مػػف
خ ؿ النظر إليػي كتقييمػي كتحديػد جكدتػي كتكمفتػي كعقػد المقارنػة التػي تمكنػي مػف اتخػاذ قػرار الشػ ار ،
كحتى في الحاالت التي يصعب عميي إصدار حكـ بش ف الش ار فإني يستطيع االستعانة ب لؿ الخبرة
فػػي لػػذا الصػػدد 14االمػػر الػػذم ال يمكػػف اجػراؤا مػػع الخػػدمات  ،كمػػا كأف عمميػػة إنتػػاج الخدمػػة تكػػكف
مت ازمنػػة مػػع اسػػت مها كاسػػته كها مػػف العميػػؿ ممػػا يعيػػؽ عمميػػة تقييمه ػا كقياسػػها قبػػؿ اتخػػاذ ق ػرار
الش ار .
فػػي الخػػدمات أيضػان يمعػػب العنصػػر البشػػرم دكر لػػاـ فػػي إنتػػاج الخدمػػة كمػػا أف جػػكدة الخدمػػة أيضػان
تعتمػػد عمػػى درجػػة مشػػاركة المسػػتفيد فػػي عمميػػة إنتػػاج الخدمػػة ،فمشػػاركة العميػػؿ تعتبػػر لامػػة لنجػػاح
الخدمػػة فػػي بعػػض المجػػاالت .كلنػػا نجػػد أف جميػػع الخػػدمات ةالب ػان مػػا تكػػكف فػػي أمػػس الحاجػػة إلػػى
معمكمات دقيقة مػف العمػ
كعػػي بعػػض العم ػ

لمتعػرؼ عمػى احتياجػات كػؿ فػرد مػنهـ كمحاكلػة الكفػا بهػا ،كلكػف عػدـ

قػػد يحػػكؿ دكف ذلػػؾ  ،كلنػػا يتطمػػب األمػػر ت ػكافر مهػػارات محػػددة فػػي مقػػدمي

 14شػػيخ عثمػػاف  ،جميػػؿ( : )2006بحػػث مقػػدـ لمنػػدكة الكطنيػػة الحاديػػة عشػػر لمجػػكدة  ،أسػػاليب قيػػاس الجػػكدة فػػي المؤسسػػات الخدميػػة  ،النػػدكة الكطنيػػة
الحادية عشرة لمجكدة  ,دمشؽ.
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الخدمة تمكنهـ مف التعرؼ عمى احتياجات المستفيديف مف الخدمة بدقة عالية مما يسػتدعي ضػركرة
تنكيػػع أسػػاليب القيػػاس بمػػا يػػت

ـ مػػع ظػػركؼ كػػؿ فػػرد عمػػى حػػدا كلػػذا مػػف ش ػ ني أف يجعػػؿ ت ػكافر

مقياس ثابت لجػكدة الخدمػة أمػ انر صػعبان .فمفهػكـ الجػكدة فػي الخػدمات أكثػر صػعكبة فػي قياسػي مػف
الجكدة في السمع المصنعة ،عمى اعتبار أف الشي الذم نحاكؿ قياسي يتصؼ بصفة التجريد كليس
بالصفة المادية ،كال يحمؿ صفة الديمكمة ،كلك يتعمؽ بالعكامؿ الذاتية النفسية. 15
نخمػػص ممػػا سػػبؽ أنػػي ال يمكػػف كضػػع معػػايير ثابتػػة لقيػػاس جػػكدة الخػػدمات كتعميمهػػا عمػػى جميػػع
المؤسسات الخدمية  ،بؿ لناؾ حاجة ماسة أف يقكـ كؿ قطاع مف القطاعات الخدمية كؿ عمى حدا
بتطػ ػػكير المقػ ػػاييس المناسػ ػػبة لقيػ ػػاس جػ ػػكدة الخدمػ ػػة المقدمػ ػػة فػ ػػي ضػ ػػك الظػ ػػركؼ البيئيػ ػػة كالثقافيػ ػػة
كالتنظيمية التي يعمؿ مف خ لها عمى أف تتضمف لذا المقاييس تحقيؽ نكع مف التكازف بيف ألداؼ
طالب الخدمة كمقدـ الخدمة.
 6-1-2مقومات جودة الخدمات المصرفية.
تع ػػد ج ػػكدة الخدم ػػة المصػ ػرفية سػ ػ حان تنافس ػػيان ف ػػاع ن أص ػػبحت المص ػػارؼ تس ػػتعممي ككس ػػيمة لتمي ػػز
خ ػػدماتها ع ػػف منافس ػػيها لتحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػية  ،كيتطم ػػب التن ػػافس ب ػػالجكدة ف ػػي المص ػػرؼ ع ػػدة
مقكمات ألمها: 16

15

Shafer, Scott, & Jack. R .Meredith (1998): operations Management: A process approach with spreadsheets, John
Wiley & sons, Inc., p. 90

 16سُسيصطفً،أحًس(:)4002إزشض شندىز شن ايه كًسذمنهتُافسُ فٍشنصُاػ شنًصطفُ ،يده أفاقشلتصازَ ،
يطكعشنبحىثغطف شنتداض وشنصُاػ بسبٍ،شنًدهس43شنؼسز،75ص .826
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 .1اس ػػتمهاـ حاج ػػات العمػ ػ

كتكقع ػػاتهـ ك س ػػاس لتص ػػميـ الخ ػػدمات ف ػػي كاف ػػة كظ ػػائؼ كنظ ػػـ

المص ػػرؼ ،أم اعتب ػػار العمي ػػؿ ل ػػك المح ػػكر الرئيس ػػي ال ػػذم ي ػػدكر حكل ػػي ك ػػؿ اس ػػتراتيجيات
المصرؼ.
 .2جعؿ الجكدة عمى رأس أكلكيات اإلدارة العميا في المصرؼ.
 .3زرع كتنمية ثقافة الجكدة لدل كؿ العامميف بالمصرؼ.
 .4اختيػ ػػار كتػ ػػدريب كحفػ ػػز العػ ػػامميف لتقػ ػػديـ أدا متميػ ػػز قػ ػػائـ عمػ ػػى االبتكػ ػػار المص ػ ػرفي فني ػ ػان
كتسكيقيان.
 .5تبنػػي فمسػػفة ت كيػػد الجػػكدة المنسػػجمة مػػع مبػػدأ الجػػكدة مػػف المنبػػع كاألدا السػػميـ مػػف الم ػرة
األكلى بدالن مف تبني فمسفة مراقبة الجكدة.
 .6تبني مفهكـ التحسيف المستمر.
 .7استخداـ التكنكلكجيا المتقدمة لممعمكمات في تصميـ كتقديـ الخدمات المصرفية.
كالمص ػػارؼ يمكنه ػػا أف تجن ػػي العدي ػػد م ػػف الم ازي ػػا ف ػػي حال ػػة تق ػػديـ خ ػػدمات مصػ ػرفية عالي ػػة الج ػػكدة
كاكتس ػػاب ميػ ػزة تنافس ػػية حي ػػث يمكنه ػػا زي ػػادة كال المس ػػتهمؾ كدفع ػػي الس ػػتمرار التعام ػػؿ معه ػػا كتق ػػؿ
حساسيتي لمسعر  ،كتم فكف المصرؼ مف زيادة أرباحي كالحصكؿ عمى نصيب كحصة سكقية أكبر.17

 17مكاكم ،أحمد محمد أبك بكر ( :)2001أثر جكدة الخدمات المصرفية عمى زيادة القدرة التنافسية لممصارؼ ،دراسة تطبيقية عمى المصارؼ المصرية،

رسالة دكتكراا  ،أكاديمية السادات  ،مصر .ص .30
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 7-1-2العمميات والخدمات التي تقوم بيا المصارف.
إف المصػػارؼ مؤسسػػات ماليػػة تقػػدـ مجػػاالن كاسػػعان مػػف الخػػدمات الماليػػة Financial Services
خصكصان خدمات االئتماف كاالدخار .كما أنها تكفر مجاالن كاسعان مف الكظائؼ المالية Financial
 Functionsألم منظمػػػة تعمػ ػػؿ فػ ػػي ميػ ػػداف االقتصػ ػػاد  ،كفيمػػػا يمػ ػػي الػ ػػـ الخػ ػػدمات التػػػي تقػ ػػدمها
المصارؼ:
 1-7-1-2خدمة االئتماف Credit Service
تعرؼ لذا الخدمة عمى أنها :الثقة التي يكليها المصرؼ لشخص ما يضع تحػت تصػرفي مبم ػان مػف
ف
المػاؿ لفتػرة محػػددة يتفػػؽ عميهػػا بػػيف الطػرفيف ،حيػث يقػػكـ المقتػػرض فػػي نهايػػة المػػدة بالكفػػا بػػااللتزاـ
لقا عائد معيف يحصؿ عميػي المصػرؼ مػف المقتػرض يتمثػؿ فػي الفكائػد كالعمػكالت كالمصػاريؼ .18
أمػا خػط االئتمػاف  Credit lineفهػك :اتفػاؽ محػدد المػدة بػيف المصػرؼ كالعميػؿ يعطػي الحػؽ لهػذا
العميػػؿ بػػاالقتراض فػػي ح ػػدكد مبمػػد معػػيف يح ػػددا االتفػػاؽ

19

كتمج ػ المص ػػارؼ عػػادة إلػػى إص ػػدار

خطابات االئتماف letters of creditككنها تعهدان كتابيان مف المصرؼ بقبكؿ دفع مبمد معػيف نيابػة
عػػف العميػػؿ إلػػى طػػرؼ خػػر خػ ؿ الفتػرة المحػػددة فػػي الخطػػاب  ،كذلػػؾ فػػي حػػاؿ عػػدـ قيػػاـ العميػػؿ
بالكفػػا بتمػػؾ االلت ازمػػات مباشػرة فػػي تػػاريخ االسػػتحقاؽ .كيتقاضػػى المصػػرؼ عمكلػػة مػػف العميػػؿ لقػػا
إصدار مثؿ لذا الخطاب .

18
19

السيسي  ،ص ح الديف حسف( :)2002قضايا اقتصادية معاصرة  :دراسة نظرية كتطبيقية ( ، )2دار ةريب ،القالرة  ،ص .36

لندم  ،منير إبراليـ ( :)1996إدارة المصارؼ التجارية  :مدخؿ اتخاذ الق اررات  ،ط ، 3المكتب العربي الحديث ،اإلسكندرية  ،ص.169
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 2-7-1-2خدمة الكدائع Deposits service
المصرح بها ب يػة عممػة كالمكدعػة لػدل المصػرؼ كالكاجبػة الػدفع
تعرؼ الكدائع عمى أنها  :المبالد
ف
ف
أك الت دية عند الطمب أك بعػد إنػذار فػي تػاريخ اسػتحقاؽ معػيف

20

كمػف ألػـ أنػكاع الكدائػع المتعامػؿ

بها في المصارؼ:
 الحسابات الجارية أك حسابات الشيكاتChecking/ Current accounts
 أكامر الدفع القابمة لمتداكؿ negotiable order of withdrawal
 شهادات اإليداع Certificates of deposit
 حسابات اإلدخار  /التكفير Saving Accounts
 3-7-1-2خدمة اإلقراض كالتسميؼ Lending Service
تزكيػػد األفػراد كالمؤسسػػات كالمنشػػآت بػػاألمكاؿ ال زمػػة عمػػى أف يتعهػػد المقتػػرض بسػػداد لػػذا األمػكاؿ
كفكائدلا كعمكالتها المستحقة عميها دفعة كاحدة أك عمى أقساط في تكاريخ محددة  ،حيػث يػتـ تػدعيـ
لػػذا الع قػػة بتقػػديـ مجمكعػػة مػػف الضػػمانات التػػي تكفػػؿ لممصػػرؼ اسػػترداد أمكالػػي فػػي حالػػة تكقػػؼ
المقترض عف السداد بدكف أية خسائر.21
 4-7-1-2خدمة العم

Customers service

تقدـ المصارؼ لعم ئها مجمكعة مف الخدمات المكممة لخدماتها األساسية ألمها:
 إدارة النقدية Cash Management
 حسـ السمسرة Discount Brokerage
 20الحسيني  ،ف ح كمؤيد  ،الدكرم( :)2000إدارة المصارؼ :مدخؿ كمي كاستراتيجي معاصر ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ،ط ، 1ص.105



21

عبد الحميد ،طمعت أسعد( :)1998اإلدارة الفعالة لخدمات المصارؼ الشاممة ،مكتبة الشقرم ،القالرة  ،ص .127
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 الت ميف Insurance
 خدمات تطكير المشركعات enterprise development services
 خدمات اجتماعية Social services
 بطاقات االئتماف credit cards
 5-7-1-2خدمة اإلعتمادات المستندية Documentary credits service
تعرؼ ةرفة التجارة الدكلية) international chamber of commerce (ICCالقكاعد كاألعػراؼ
ف
المكحػػدة ل عتمػػادات المسػػتندية فػػي نش ػرتها رقػػـ  500االعتمػػاد المسػػتندم ب نػػي :أم ترتيػػب مهمػػا
كانػػت تسػػميتي أك كصػػفي يجػػكز بمقتضػػاا لممصػػرؼ مصػػدر اإلعتمػػاد الػػذم يتصػػرؼ إمػػا بنػػا ن عمػػى
طمػػب كتعميمػػات أحػػد العمػ

(طالػػب فػػتح اإلعتمػػاد) أك باألصػػالة عػػف نفسػػي أف يػدفع إلػػى أك ألمػػر

طرؼ ثالث (المستفيد) أك يقبؿ كيػدفع سػحبان أك سػحكبات مسػحكبة مػف المسػتفيد .أك يفػكض مصػرفان
خر بالدفع أك بقبكؿ كدفػع مثػؿ لػذا السػحب أك السػحكبات  .أك أف يفػكض مصػرفان خػر بالتفػاكض
مقابؿ مسػتند أك مسػتندات منصػكص عميهػا شػريطة أف تكػكف لػذا المسػتندات مطابقػة تمامػان لشػركط
االعتماد  .كألةراض لذا المكاد تعتبر فركع المصرؼ المتكاجدة في بمداف أخرل مصرفان مستق ن .22
كاالعتماد تعهد مف مصرؼ أك أكثر ب ف يدفع إلى العميؿ(البائع) مبم ان معينان مف المػاؿ مقابػؿ تسػمـ
مسػػتندات معينػػة خ ػ ؿ فت ػرة زمنيػػة محػػددة .كيصػػدر لػػذا التعهػػد بمكجػػب خطػػاب اعتمػػاد (ائتمػػاف)
 Letter of creditيكجهػي المصػرؼ فػاتح االعتمػاد أك مصػدرا Issuing Bankإلػى م ارسػؿ لػي

22

ICC (1993) : ICC uniform customs and practice for Documentary credits, UCP NO. 500, 1993 Revision in force of
January 1, P.10
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يطمػػؽ عميػػي المصػػرؼ المسػػمى  nominated Bankفػػي مػػكطف العميػػؿ يتضػػمف طمػػب الػػدفع
كشركطي .23
 6-7-1-2خدمة التحصيؿ المستندم Documentary Collection service
تعػ فػرؼ ةرفػػة التجػػارة الدكليػػة القكاعػػد كاألع ػراؼ المكحػػدة لمتحصػػيؿ المسػػتندم فػػي نش ػرتها رقػػـ 522
التحصػػيؿ المسػػتندم ب نػػي :مسػػتندات ماليػػة مصػػحكبة بمسػػتندات تجاريػػة أك أنػػي مسػػتندات تجاريػػة
ةيػػر مصػػحكبة بمسػػتندات ماليػػة  .كيتضػػمف قيػػاـ مصػػرؼ مػػا بتسػػميـ مسػػتندات بنػػا ن عمػػى تعميمػػات
تمقالا بش ف استيفا قبػكؿ لػذا المسػتندات ،أك دفػع قيمتهػا أك تسػميـ مسػتندات تجاريػة مقابػؿ قبكلهػا،
أك تسميـ مستندات كفؽ شركط كتعميمات أخرل .كلك أمػر يتمقػاا المصػرؼ مػف مصػدر أك بػائع بػ ف
يحصؿ مبم ان مف الماؿ مف مش و
ػتر أك مسػتكرد مقابػؿ تحكيػؿ مسػتندات شػحف .كقػد يػتـ الػدفع نقػدان أك
مقابؿ قبكؿ كمبيالة تستحؽ في كقت الحؽ.24
 7-7-1-2األعماؿ المصرفية االلكتركنية Electronic Banking :
كالصراؼ األلي ،كنقاط المبيعات كاالنترنيت  ،كتتميز األعماؿ المصرفية االلكتركنية بالخصائص
ف
التالية :25


23
24

إنها خدمات تتـ عف بعد كبدكف اتصاؿ مباشر بيف أطراؼ الخدمة .



إنها خدمات عبر الحدكد كال تعرؼ قيكدان ج رافية .



إنها خدمات تقكـ عمى التعاقد بدكف مستندات كرقية .

ةرفة تجارة دمشؽ  ،اإلعتمادات المستندية( : )1995القكاعد كاألعراؼ المكحدة  ،دمشؽ  ،تشريف األكؿ  ،ط ، 1ص .18

ةنيـ  ،أحمد ( :)1995اإلعتماد المستندم كالتحصيؿ المستندم :أضكا عمى الجكانب النظرية كالنكاحي التطبيقية ، ،ط ، 4ص.173

25

الحسيف ،حسيف شحادة ( :)2002العمميات المصرفية االلكتركنية (الصيرفية االلكتركنية)  ،أعماؿ المؤتمر العممي السنكم لكمية الحقكؽ بجامعة

بيركت العربية ،منظمة الحمبي الحقكقية بيركت ،ص .193
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 8-1-2خالصة المبحث ااول.
إف النتائج اإليجابية التػي حققتهػا المؤسسػات الصػناعية جػ ار تطبيقهػا لمػنهج إدارة الجػكدة الشػاممة،
أدت إلى تشجيع مؤسسات تقديـ الخدمة مف بينها المصارؼ عمى األخذ بها ككسيمة مف أجػؿ إدارة
كتحسيف جكدة خدماتها كمف ثـ تحقيؽ رضا عم ئها.
إف مفهػكـ إدارة الجػكدة فػي الخػدمات المصػرفية ال يختمػؼ عػف مفهكمهػا بصػفة عامػة فهػي إحػدل
المداخؿ اإلدارية الشاممة لمعكلمة كالهادفة إلى التحسػيف المسػتمر فػي أنشػطة المصػرؼ ككػؿ لتقػديـ
خػدمات مرتفعػة الجػكدة لمعمػ
العالميػة

.26

كمسػاعدة اإلدارة المصػرفية عمػى التعامػؿ مػع البيئػة التنافسػية

إف مػدخؿ إدارة الجػكدة فػي الخػدمات المصػرفية يقتضػي قيػاـ اإلدارة العميػا بالمصػرؼ

التركيز عمى أربعة عناصر أساسية ،يكضحها الشكؿ (.)2-2

الشكل ( )2-2عناصر إدارة الجودة بالمصرف
المصدر :طه ،طارق ،إدارة البنوك فً بٌئة العولمة و االنترنت ،دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة ، 2007،ص135

26طه ،طارق(< )700إدارة البنوك يف بيئة العوملة و

االنرتنت ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،ص .811
26

المبحث الثاني 2-2 :المقارنة المرجعية
 1-2-2مقدمة .
إذا كػػاف الهػػدؼ مػػف قيػػاس الجػػكدة لػػك التحسػػيف المسػػتمر مػػف خ ػ ؿ تحديػػد ن ػكاحي القصػػكر كسػػبؿ
حمهػػا ،فػػإف المقارنػػة المرجعيػػة لػػي كسػػيمة لتحقيػػؽ لػػذا الهػػدؼ  ،كاكتشػػاؼ اكجػػي القصػػكر فػػي األدا
قياسان باألدا المتميز.
فالمقارنة المرجعية تزكدنا بالمعمكمات الضركرية لإلجابة عف األسئمة التالية:


كيؼ يسير عممنا؟



لؿ نتبع المقاييس الصحيحة؟



كيؼ يتـ تقييمنا بالمقارنة مع األخريف؟



لؿ التقدـ في عممنا يسير بالسرعة الكافية؟



لؿ نقدـ األدا األفضؿ؟

 2-2-2نشأة ومفيوم المقارنة المرجعية.
تاريخيػان :تعػكد أكؿ إشػارة لممقارنػة المرجعيػة إلػى القػرف ال اربػع قبػؿ المػي د مػف خػ ؿ كممػات
)(Sun Tzuمؤلؼ كتاب (فف الحرب) عندما قاؿ حيف تعرؼ عدكؾ كتعرؼ نفسؾ فإف انتصػارؾ
سيككف محسكمان .27

Finnigan,Jerome P,(1996) "The Manager’s Guide to Benchmarking" ,Jossey - Bass Publishers,San Francisco p.10.

27

27

كيعػػكد أصػػؿ كممػػة المقارنػػة المرجعيػػة  Benchmarkingإلػػى عمػػـ المسػػاحة ،إذ اشػػتقت مػػف عبػػارة
ع مة الصفة ) (Bench Markالتي تمثؿ نقطة مرجعية ).(Reference Point
ككاصط ح ل كم عربي  ،اختمفت التسميات لهذا المفهكـ فبعضهـ أطمؽ عميػي (المقارنػة المرجعيػة)
كالبعض األخر اسمكا (القياس إلى نمط) كفريؽ ثالث أطمؽ عميي (إقامة مثؿ أعمى) ك خػركف أسػمكا
(المعػػايير القياسػػية المقارنػػة) كسػػميت أيضػان (المقارنػػة بمنػػافس نمػػكذجي) كأطمػػؽ عميػػي كػػذلؾ (قكاعػػد
المقارنة) لكف التسمية االكثر شيكعان لي (المقارنة المرجعية) أك (القياس المقارف باألفضؿ).
المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة لهػ ػػا دالالت تاريخيػػػة تعػ ػػكد إلػ ػػى عػ ػػاـ  1810عن ػػدما قػ ػػاـ الصػ ػػناعي االنكميػ ػػزم
) (Francis Lowellبدراسة أفضؿ األسػاليب المسػتخدمة فػي معامػؿ الطحينػة البريطانيػة لمكصػكؿ
إلى أكثر التطبيقات نجحان في لذا المجاؿ.
كقػػد جػػا بعػػد)(Lowellالصػػناعي )(henry ford

فػػي العػػاـ  1913الػػذم قػػاـ بتطػػكير خ ػػط

التجميع)(Assembly lineك سمكب صناعي متميز مف خ ؿ قيامي بجكالت في مكاقع ذبح األبقار
في شيكاةك .28
كفي أعقاب الحػرب العالميػة الثانيػة كانػت اليابػاف أكؿ مػف طبػؽ لػذا المفهػكـ عنػدما بػدأت الشػركات
اليابانية في زيػارة العديػد مػف الشػركات ال ربيػة بدايػة الخمسػينات ،كاسػتطاعكا اسػتيعاب مػا نقمػكا عػف
ال رب مف خ ؿ الحصكؿ عمى حؽ المعرفة مع مراعاة االختيار األنسب لظركفهـ.

th

28

Evans ,James R(1997) Production" Operations Management: Quality, Performance and Value" 5 ed
,West- Publishing, New York, p.448.
28

كبػالرةـ مػػف نجػػاح الشػػركات اليابانيػػة فػػي تطػػكير المنتجػات كاالبتكػػارات الجديػػدة فػػإف ذلػػؾ لػػـ يمنعهػػا
مػػف االسػػتمرار فػػي إج ػ ار د ارسػػات المقارن ػة المرجعيػػة بهػػدؼ أج ػ ار التحسػػيف المسػػتمر كلػػي فمسػػفة
كايزف).29(Kaizen Philosophy

ثـ انتقمت تطبيقات لذا األسمكب إلى الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث تعتبر شركة ) (Xeroxلػي
الرائدة كالمنظمة لممقارنة المرجعية كتسمية كأسمكب عممػي يعتمػد خطػكات محػددة تػؤدم إلػى تحسػيف
أدا المنظمات كذلؾ في العاـ .301979
ككفقػان التحػػاد الصػػناعة البريطانيػػةCBIفػػإف المقارنػػة المرجعيػػة لػػي الطريقػػة االمثػػؿ لمقيػػاـ باألعمػػاؿ
بشكؿ أكثر فعالية.
يحظى مفهكـ المقارنة المرجعية بالتماـ العديد مف الكتاب كالباحثيف ككني مصطمح حديث نسبيان في
الد ارسػػات اإلداريػػة ،كتبػػرز اخت فػػات فػػي التعبيػػر عػػف لػػذا المصػػطمح فيسػػميي بعضػػهـ أداة )(Tool
كي ػػدعكا خ ػػركف طريق ػػة ) (Methodكفري ػػؽ ثال ػػث يعتبػ ػرا أس ػػمكب ) ، (Mannerكفري ػػؽ ارب ػػع ي ػػرل
المقارنة المرجعية ب نها عممية). (Process
كعمػػى الػػرةـ مػػف لػػذا الفركقػػات المفظيػػة إال إف لنػػاؾ شػػبي اتفػػاؽ عمػػى المعنػػى المقصػػكد كالفائػػدة
المتحققة مف التطبيؽ.
حيث يعرفها ) (Waller,1999ب نها عممية مستمرة تتضمف قياس منتجات(خدمات) كأساليب عمؿ
منظمة ما كمقارنتها مع المنافسيف أك مع أكلئؾ الذيف يمكف تصنيفهـ كقػادة لمقطػاع الػذم تعمػؿ فيػي
المنظمة.31
29

ػبسشنًحسٍ،تىفُكيحًس(:)4004شتدا اتحسَث فٍشنتمُُىوشنتًُعفٍشألزشءست سُدًاوبطال شنمُاغشنًتىشظٌ،زشضشنفكط
شنؼطبٍ،يصط،شنما ط ،ص .414
ed ,Prentice- Hell, New- Delhi ,p.24.

rd

Hill, T,(1996) "The Essence of Operation Management" ,3
29

30

أما ) (Weiss, 1996كصؼ المقارنة المرجعية ب نها أسمكب تحسيف األدا كالممارسات مف خػ ؿ
قياس أدا منظمتنا مقارنة ب دا كممارسات أكثر المنظمػات نجاحػان كالتػي تعمػؿ فػي أك خػارج مجػاؿ
الصػناعة الػذم نعمػؿ فيػي ،فػي حػيف يصػؼ ) (Goestsch & Davis, 1997المقارنػة المرجعيػة
ب نها عممية مقارنة كقياس نشاطات المنظمة اك عممياتهػا الداخميػة مػع المنظمػات ذات األدا العػالي
مف داخؿ أك خارج الصناعة التي تعمؿ فيها تمؾ المنظمة.32
أمػػا (عبػػد الهػػادم )1997،فيػػرل أف المقارنػػة المرجعيػػة لػػي عمميػػة مخططػػة مسػػتمرة لقيػػاس كمقارنػػة
السمع كالخدمات كالممارسات اإلدارية في منظمة معينة بنظيراتها في منظمة أخرل رائدة فػي النشػاط
الذم تنتمي إليي أك تككف خارج ذلؾ النشاط  ،فهي رؤية شاممة لما يفعمي المنافسكف.33
كيصػؼ ) (Evans, 1997المقارنػة المرجعيػػة مػف كجهػة نظػرا ب نهػػا قيػاس أدا المنظمػة بالمقارنػػة
م ػػع المنظم ػػات األفض ػػؿ م ػػف خػ ػ ؿ تحدي ػػد كيفي ػػة أنج ػػاز تم ػػؾ المنظم ػػات لمس ػػتكيات األدا فيه ػػا،
كاس ػػتخداـ المعمكم ػػات كقاع ػػدة أساس ػػية لألل ػػداؼ كاالس ػػتراتيجيات كالتطبيق ػػات  ،كبعض ػػهـ م ػػف رب ػػط
المقارنة المرجعيػة بالتحسػيف المسػتمر كػ ػ ) (Wild, 1995فعرفهػا ب نهػا أسػمكب يمكػف المنظمػة مػف
مقارنة أدائها بمعايير مناسبة أعمى تساعد عمى ضماف التحسيف المستمر.34

31

Waller, Derek L, (1999), "Operations Management : A Supply Chain Approach" , International
Thomson Press , Spain, p.724.
nd

ed,Prentice-Hell،New York, p434

32 Goetsch,Davis L,and Davis,Stanley B(1997)"Introduction to Total Quality" ,2

33

ػبسشنهازٌ،ظٍَ(:)8775شنًؼاَُطشنمُاسُ ،شنسنُمشنكايمنهتطبُكشنؼًهٍ َ،ط أذباضشإلزشض –شنًُظً شنؼطبُن نهتًُُن شإلزشضَن 
،شنؼسز،86ص .74
ed, Mc

th

34

Wild ,R (1995), "The Essential of Production Operations Management ",Text and Cases, 4
Graw –Hill , p.412.
30

كأيضػ ػان )1994

 (Spenley,عػ ػرؼ المقارن ػػة المرجعي ػػة ب نه ػػا عممي ػػة قي ػػاس كمقارن ػػة الممارس ػػات

الرئيسػػية لممنظمػػة مػػع الممارسػػات الرئيسػػة لممنظمػػات األخػػرل لترسػػيخ مقػػاييس لػػألدا تسػػاعد عمػػى
كضع ألداؼ جديدة كاكتشاؼ أفكار جديدة لمتحسيف

.35

أما ) (Krajewski & Ritzman, 1996عرفا المقارنة المرجعية عمى أنها السعي لمفهػـ األفضػؿ
لكيفية انجاز المنظمات الرائدة ألنشطتها كالمقارنة معها بنية تحسيف األدا الحالي لممنظمة .36
مف خ ؿ كجهات النظر السابقة لمفهكـ المقارنة المرجعية نجد أف:
 المقارنة المرجعية لي عممية مقارنة مع منظمة رائدة ندعكلا بػ(الشريؾ).
 عمميػ ػ ػ ػػة المقارنػ ػ ػ ػػة المرجعيػ ػ ػ ػػة تتطمػ ػ ػ ػػب الفهػ ػ ػ ػػـ األفضػ ػ ػ ػػؿ لكيفيػ ػ ػ ػػة أدا المنظمػ ػ ػ ػػات ال ارئػ ػ ػ ػػدة
ألنشطتها كعممياتها.
 أنهػ ػ ػػا تتطمػ ػ ػػب التحديػ ػ ػػد الػ ػ ػػدقيؽ ألسػ ػ ػػمكب أدا عمميػ ػ ػػات المنظمػ ػ ػػة كخصكص ػ ػ ػان العمميػ ػ ػػات
الضعيفة التي سيتـ مقارنتها مع الشريؾ.
 المقارن ػ ػ ػػة المرجعي ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػي عممي ػ ػ ػػة مس ػ ػ ػػتمرة كتطبيقه ػ ػ ػػا بنج ػ ػ ػػاح ي ػ ػ ػػؤدم إل ػ ػ ػػى تحس ػ ػ ػػيف أدا
المنظمة.
 القاعدة األساسية لنجاح المقارنة المرجعية لي المعمكمات.
بينما اختمفت كجهات النظر السابقة بما يمي:

nd

35

Spenley, Paul ,(1994), " Total Quality Management the Key to Business Improvement " , 2
ed
,Chapman and Hall,London,p.51.
36
"Krajewski , Lee J and Ritzman Larry P, (1996) ," Operations Management :Strategy and Analysis
th

,4 ed, Addison- Wesley , U.S.A, P.141.
31

حيث نجد أٌWeissو Goestsch&Davisيؤكداف أف المقارنة المرجعية تػتـ مػف خػ ؿ المقارنػة
مػػع المنظمػػات األكثػػر نجاح ػان س ػكا كانػػت تعمػػؿ فػػي أك خػػارج مجػػاؿ عمػػؿ المنظمػػة بقصػػد تحسػػيف
األدا كالممارسات داخؿ المنظمة.
بينمػا عبػػد الهػػادم ك  Wallerيقػػدماف شػػمكلية اكبػػر لتعريػػؼ المقارنػػة المرجعيػػة مػػف خػ ؿ ت كيػػدلما
عمى أنها عممية مستمرة .
فػي حػيف كجهػة نظػػر  Evansأخػذت منحػى أخػػر مػف خػ ؿ الت كيػد عمػػى ألميػة المعمكمػات كقاعػػدة
أساسية لنجاح المقارنة المرجعية.
كمف جهة أخرل ربط Wildو  Spenleyبيف المقارنة المرجعية كالتحسيف المستمر.
مػػف خ ػ ؿ مػػا سػػبؽ نجػػد أف جميػػع التعريفػػات السػػابقة لمفهػػكـ المقارنػػة المرجعيػػة لػػـ تتطػػرؽ لعنصػػر
الت يير) (Changeبإعتبارا العنصر المرادؼ لتطبيؽ المقارنة المرجعية كلػذا مػا كضػحي (البػركارم,
باشيكدة )2011،حيػث عرفػا المقارنػة المرجعيػة مػع أخػد بعػيف االعتبػار عنصػر (الت ييػر) ب نهػا أداة
تتطمػػب قبػػكؿ اإلدارة العميػػا لممنظمػػة بتبنػػي عمميػػة الت ييػػر الناجمػػة عػػف محاكػػاة المنتجػػات كالعمميػػات
كالممارسات اإلدارية فػي تمػؾ المنظمػة مػع نظيراتهػا فػي أكثػر المنظمػات نجاحػان ب يػة صػياةة أفكػار
كاعتماد تطبيقات جديدة لتحسيف األدا .37

البركارم ،نزار عبد المجيد ك باشيكدة  ،لحسف عبداهلل (:)2011ادارة الجكدة مدخؿ التميز كالريادة ،الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،
ص .104
32
37

 3-2-2انواع المقارنة المرجعية.
يمكف تصنيؼ انكاع المقارنة المرجعية بحسب (العابدم ،العبادم  )2007إلى

38

:

 1-3-2-2المقارنة المرجعية الداخمية  Internal Benchmarking :
المزيػا الرئيسػية لممقارنػة المرجعيػة الداخميػة لػي
كتشمؿ البحث عف شركا مف داخؿ نفس المنظمة ك ا
سهكلة الكصكؿ إلى المعمكمات كالبيانات الحساسة.
 2-3-2-2المقارنة المرجعية اإلستراتيجية Strategic Benchmarking
تستخدـ عندما تسعى المنظمات إلى تحسيف أدائها العاـ مف خ ؿ دراسة استراتيجيات طكيمة األجؿ
كالتػػي تمكػػف مػػف أدا رفيػػع لمنجػػاح تشػػمؿ  :تطػػكير المنتجػػات كالخػػدمات الجديػػدة ،كتحسػػيف قػػدرات
التعامؿ مع الت يرات في البيئة األساسية .فالت ييرات الناجمة عف لذا النكع مف المقارنة المرجعية قد
يككف مف الصعب تنفيذا كمف المرجح أف يست رؽ كقتا طكيؿ لتجسيد الفكائد.
 3-3-2-2المقارنة المرجعية العالمية International Benchmarking
يسػػتخدـ فيهػػا شػػركا مػػف بمػػداف أخػػرل ألف أفضػػؿ الممارسػػيف يقعػػكف فػػي أمػػاكف أخػػرل مػػف العػػالـ
كلنػػاؾ عػػدد قميػػؿ مػػف شػػركا المقارنػػة المرجعيػػة داخػػؿ البمػػد الكاحػػد ليتكصػػمكا إلػػى نتػػائج صػػحيحة.
فالعكلمة كالتقدـ في تكنكلكجيا المعمكمػات قػدمت الكثيػر مػف الفػرص المتاحػة لممشػاريع الدكليػة .كمػع
ذلػػؾ ،فػػإف لػػذا يمكػػف أف ت خػػذ المزيػػد مػػف الكقػػت كالمػكارد لإلنشػػا كالتنفيػػذ ،كالنتػػائج قػػد تحتػػاج إلػػى
38شنؼابسٌ،ػهٍضظشقوشنؼبازٌ ،ا ىفىظٌزباغ(:)4005شسترسشوشسهىبشنًماضَ شنًطخؼُ فٍتمىَىشألزشءشندايؼٍ–
زضشس يماضَ بٍُكهُ شإلزشض وشاللتصاز/خايؼ شنكىف ،وكهُ شإلزشض وشاللتصازخايؼ لازسُ "،يده شنمازسُ نهؼهىوشإلزشضَ 
وشاللتصازَ ،ػسزذاصنبحىثَسو إزشض شألػًال،شنًدهس،7شنؼسز.1
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تحميؿ دقيػؽ بسػبب االخت فػات الكطنيػة ،كتسػتخدـ فػي قطاعػات الدكلػة فػي التعمػيـ كالصػحة كاإلدارة
المحمية.
 4-3-2-2المقارنة المرجعية الخارجية External Benchmarking
كتتضػػمف إج ػ ار المقارنػػة مػػع منظمػػات أخػػرل ارئػػدة تعمػػؿ فػػي نفػػس مجػػاؿ عمػػؿ المنظمػػة أك مجػػاؿ
خر ..كتشمؿ :
المقارن ػػة المرجعي ػػة التنافس ػػية  :Competitive Benchmarkingمقارن ػػة خارجي ػػة تج ػػرم داخ ػػؿ
الصػػناعة الكاحػػدة بهػػدؼ تشػػخيص الفجػكات فػػي األدا بػػيف المنظمػػة كمنافسػػيها الرئيسػػييف  ،كيطمػػؽ
عمى لذا النكع بالمقارنة المرجعية لألدا  Performance Benchmarkingكعند التركيز عمى
المنػػتج يقػػاؿ عنهػػا  Product Benchmarkingكت ػرتبط بالمقارنػػة المرجعيػػة اإلسػػتراتيجية بػػبعض
النقاط ألف استراتيجية التنافس جز مف استراتيجية الشركة ككؿ  .كيتـ قياس المستكل بيف الشركات
التػػي تقػػدـ منتجػػات متشػػابها فػػي األسػكاؽ كخصكصػان فػػي المنتجػػات الحديثػػة كالمكبايػػؿ كالكمبيػػكترات
كالتقنيات الحديثة .
المقارنة المرجعية العامة : Generic Benchmarkingعبارة عف قياس مستكل ةير تنافسػي بػيف
شركات مختمفة تقدـ خدمات كسمع مختمفػة كتسػتهدؼ تعمػـ كنقػؿ الط ارئػؽ المبتكػرة كةيػر المسػتخدمة
في المنظمة المقارنة ،سعيان لتحقيؽ المرتبة العالمية مف كجهة نظر العميؿ ،كذلؾ عبر تعاكف فاعػؿ
بيف الشركا فيما يتصؿ بتبػادؿ المعمكمػات .أنهػا باختصػار المقارنػة المرجعيػة ذات المرتبػة األفضػؿ
.Best-in-Class –Benchmarking
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 4-2-2طرق المقارنة المرجعية.
مػػف المهػػـ أف نعػػرؼ أنػػي ال يكجػػد طريقػػة محػػددة لعمميػػة المقارنػػة المرجعيػػة )، )Benchmarking
ككما تعرفنا عمى أنكاع المقارنة المرجعية كاخت ؼ األنكاع حسب ال رض مػف العمميػة كالشػريؾ فػإف
الطػػرؽ أيضػػا سػػتختمؼ لػػنفس السػػبب أك ألسػػباب اقتصػػادية فػػبعض الطػػرؽ س ػريعة كاألخػػرل بطيئػػة
كتختمؼ تكمفتها  ،لدينا سبع طرؽ

39

:

 .1الطريقػػة العامػػة فػػي قيػػاس المسػػتكل  Public Domain benchmarkingكلػػي طريقػػة
بسيطة تعتمد عمى ار الناس كالصحؼ كالمج ت المتخصصة .
 .2كاحػػد إلػػى كاحػػد  One-to-one benchmarkingكلػػي الطريقػػة األكثػػر شػػيكعان كالتػػي
تطبؽ في مكضكع بحثنا حيث تتعرؼ الشركة األكلى عمى طرؽ تستخدمها شركة ثانية.
 .3الطريقة االستعراضية  : Review benchmarkingفريؽ مف كؿ شركة يجتمعكف
كيحددكف نقاط القكة كالضعؼ كيضعكف التكصيات في النهاية.
 .4المقارنة باستخداـ قكاعد البيانػات  :Database benchmarkingأحػد المشػاركيف يسػتخدـ
قاعدة بيانات الشركة األخرل لمقارنتها مع مستكل أدا شركتي كلي مف الطرؽ العممية لكػف
الصعبة حيث يصعب الكصكؿ إلى قكاعد بيانات الشركات األخرل.
 .5الطريقة التجريبية  Trial benchmarkingكلي تجريػب أك اختبػار منتجػات كخػدمات مػف
شركات مختمفة كمقارنتها مع منتجات الشركة .

39

Tim Stapenhurst (2009)," The benchmarking book :A How-To-Guide to best practice for
managers and Practitioners ", Uk, p19.
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 .6طريقػػة المسػػح أك االسػػتعراضSurvey benchmarkingكلػػي تعتمػػد عمػػى طػػرؼ ثالػػث
عبارة عف منظمة تستعرض ار العم

كتتكصؿ إلى نقاط الضعؼ كالقكة.

 .7نماذج التميػز  Business Excellence Models benchmarkingتعتمػد عمػى أسػس
مرجعيػػة حيػػث تقػػيـ الشػػركة مػػف قبػػؿ منظم ػة مسػػتقمة عػػف طريػػؽ نمػػاذج تميػػز مختمفػػة مثػػؿ
جائزة  Baldridge Awardأك  EFQMنماذج التمايز األكركبي.
الطريقة التي تهـ مكضكع بحثنا لي الطريقة الثانية كاحد إلى كاحد ،باقي الطرؽ قابمة أيضان لتطبيؽ
لكف سنركز عمى لذا الطريقة ألنها كاسعة االنتشار.
 5-2-2أخالقيات المقارنة المرجعية.
تتصػ ػػؼ المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة بػ ػػالحرص عمػ ػػى األخ قيػ ػػات التػ ػػي أساسػ ػػها تحقيػ ػػؽ الفائػ ػػدة المشػ ػػتركة
لمطرفيف(المقارف كالشريؾ)  ،كقد كضع بيت الخبرة األمريكي لممقارنة المرجعية النقاط ا تية كمبادئ
ألخ قيات المقارنة المرجعية

40

:

 .1مبدأ الشرعية ( :)Validity Principleكلك تحاشي أم عمؿ يعد مف مجهػكدات ا خػريف
أك معرفػة أسػرار ال يرةػب ا خػػركف فػي كشػفها  ،أك اسػتخداـ المعمكمػػات التػي تػـ الحصػػكؿ
عميهػػا لألض ػرار بهػػـ  ،كيتضػػمف أيض ػان مبػػدأ الشػػرعية االبتعػػاد عػػف التص ػرفات التػػي تحتمػػؿ
الشؾ  ،كيككف مف األنسب لنا الرجكع إلى مستشار قانكني.
 .2مبدأ الثقة (  :)Confidence Principleكلي عػدـ نقػؿ أم معمكمػات تػـ الحصػكؿ عميهػا
مف شريؾ في عممية المقارنة إلى طرؼ ثالث إال بمكافقة الشريؾ.

40

Treadwell, Jane and Maquire, Jerome, “Benchmarking Corporate Services: As on the Australian Public Sector
Case Study”, Australian Journal of Public Administration, Vol. 54, Issue 3, Sep. 95, pp. 408-413.
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 .3مبػػدأ التبػػادؿ ( :)Interchange Principleكلػػي االسػػتعداد إلعطػػا الشػريؾ نفػػس القػػدر
مف معمكمات مف نفس النكع كمف األفضؿ تكضيح لذا االستعداد منذ المقا االكؿ.
 .4مبػػػدأ االسػػػتخداـ (Principle

 :)Utilizingكلػ ػػي عػ ػػدـ اس ػػتخداـ المعمكمػ ػػات التػ ػػي تػ ػػـ

الحصكؿ عميهػا مػف المقارنػة فػي الدعايػة كاإلعػ ف كالتسػكيؽ  ،بػؿ اسػتخدمها فقػط لتحسػيف
العمميات.
 .5مبػػدأ االتصػػاؿ ( :)Communication Principleأف ال يػػتـ االتصػػاؿ مباش ػرة بالكحػػدة
التػػي يرةػػب بػػإج ار المقارنػػة معهػػا لػػدل الش ػريؾ  ،بػػؿ يجػػب أف يػػتـ ذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ المػػد ار
المسؤكليف.
 .6مبػػدأ االتصػػاؿ مػػف طػػرؼ ثالػػث (:)Third- Person Communication Principle
كلي عدـ االفصػاح عػف اسػما اإلفػراد المشػتركيف فػي المقارنػة سػكا مػف طػرؼ المقػارف أك
طرؼ الشريؾ لجهة ثالثة إال بمكافقة الجميع.
 6-2-2أىم ااخطاء في عممية المقارنة المرجعية.
إف عمميػة المقارنػة المرجعيػػة عمميػة نكاج ػ ار أساسػػي يػػتـ تطبيقػي فػػي معظػـ المؤسسػػات لزيػادة قػػدرتها
التنافسػ ػػية كتط ػػكير أدائه ػػا .كلك ػػف لن ػػاؾ ح ػػاالت كثيػ ػرة ت ػػؤدم إل ػػى فش ػػؿ عممي ػػة المقارن ػػة المرجعي ػػة
كمنها:41


الخم ػػط ف ػػي مفه ػػكـ الس ػػبر ف ػػي عممي ػػة القي ػػاس :إف سػ ػػبر إمكاني ػػات الش ػػركات المش ػػابهة
لمؤسسػ ػػتؾ ليسػ ػػت عمميػ ػػة مقارنػ ػػة مرجعيػ ػػة حقيقيػ ػػة .كمثػ ػػؿ لػ ػػذا السػ ػػبر يعطيػ ػػؾ أرقػ ػػاـ
كمعطيات كثيرة .نكاف عممية المقارنة المرجعية الحقيقية لػي معرفػة مػا لػك كػامف خمػؼ

41

َاصط،أكطو(:)4005يم ّطضشنتماَاتشنسشػً ألَظً إلزشض شندىز ،شندايؼ شالفتطشضُ شنسىضَ ،زي ك،ص .63
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ل ػػذا األرق ػػاـ كالمعطي ػػات .كبكمم ػػات أخ ػػرل ف ػػإف الس ػػبر ف ػػي عممي ػػة المقارن ػػة المرجعي ػػة
يعطيؾ أيف تقؼ بالنسبة خريف ،كلكف ال يساعدؾ في عممية تحسيف مكقعؾ.


االعتمػػاد عمػػى معطيػػات عمميػػة مقارنػػة مرجعيػػة سػػابقة :إف االقتصػػاد فػػي كمفػػة عمميػػة
المقارنػػة المرجعيػػة ،كاعتمادلػػا عمػػى عمميػػات المقارنػػة المرجعيػػة السػػابقة يكقػػع البػػاحثيف
فػػي خطػ كبيػػر ،إذ البػػد مػػف إعػػادة د ارسػػة السػػكؽ كت ي ارتػػي كتحكالتػػي ،كتحديػػد المسػػتكل
الذم كصؿ إليي مف حيث األدا كالحجـ.



إلم ػػاؿ خ ػػدمات التكاص ػػؿ كرض ػػا العمػ ػ

 :إف التركي ػػز عم ػػى س ػػبر عممي ػػات المنافس ػػيف

كاألسكاؽ ،نكالمػاؿ األمػكر المرتبطػة بػالعم

يكقػع البػاحثيف فػي خطػ كبيػر يػؤدم إلػى

فشؿ عممية المقارنة المرجعية .لذا البد مف أخذ جكدة الخدمة كرضا العم

كتكقعاتهـ

في أم عممية مقارنة مرجعية في أم منظمة.


التكسػػع فػػي عمميػػة المقارنػػة المرجعيػػة :إف العمميػػة لػػي مجمكعػػة مػػف المهػػاـ .كالنظػػاـ
مجمكعة مف العمميات ،لذا البد مف تجنب المحاكلة بقياـ بعممية مقارنة مرجعية لكامػؿ
النظػاـ ،ألف ذلػؾ مكمػؼ جػدان مػف حيػث الػزمف كالمػاؿ ،كقػد ال تنتهػي العمميػة أبػدان  ,لػػذا
البد مف التركيز عمػى عمميػة أك أكثػر منتقػاة بعنايػة ،كبعػدلا التحػرؾ إلػى عمميػة أخػرل
كلكذا.



الخمط بيف قياس المقارنة المرجعيػة كالبحػث :إف عمميػة المقارنػة المرجعيػة تفتػرض أنػؾ
تقيس عمميات قائمة فع ن كتعمؿ منذ فترة طكيمة كالمطمكب جمع معطيات عف فعاليتها
ككمفتها .أما أف تقكـ بتطكير عممية جديدة مختمفة فهذا عممية بحث كيجب عدـ الخمط
بيف المفهكميف.
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إضاعة التكجي في عممية المقارنػة المرجعيػة :يجػب أف تكػكف عمميػة المقارنػة المرجعيػة
منس ػػجمة م ػػع التكج ػػي الع ػػاـ ف ػػي المنظم ػػة ،كيج ػػب عم ػػى اإلدارة العمي ػػا ضػ ػبط مش ػػاريع
المقارنة المرجعية بما يحقؽ التكجي العاـ ألعماؿ المنظمة.



انتقػػا مكاضػػيع مػػف الصػػعب قياسػػها :إف التكاصػػؿ مػػع العػػامميف مػػف أكثػػر المكاضػػيع
سهكلة ،إال أف عممية قياس المعطيات الناتجة عف لذا التكاصؿ صعبة جدان ،لذا يجػب
عػػدـ االنج ػراؼ فػػي طػػرؽ تبػػدك سػػهمة الكلػػكج كةيػػر شػػفافة ،لػػذا البػػد مػػف تشػػجيع فػػرؽ
المقارن ػػة المرجعي ػػة عم ػػى مكاض ػػيع يمك ػػف م حظته ػػا كقياس ػػها مث ػػؿ العممي ػػات ،كتكزي ػػع
الكثائؽ عبر المنظمة.



عػػدـ تحديػػد نقطػػة البدايػػة :كلػػذا يعنػػي أف تػػذلب فػػي عمميػػة المقارنػػة المرجعيػػة دكف أف
تحمػ ػػؿ عممياتػ ػػؾ بشػ ػػكؿ كامػ ػػؿ ،إذ أف عمميػ ػػة المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة تفتػ ػػرض أنػ ػػؾ تعػ ػػرؼ
عممياتؾ بشكؿ جيد كمستكل أدائها ،لذا البد لفريؽ العمؿ أف يعرؼ بالضػبط مػاذا يريػد
مف الجهة التي يتـ تطبيؽ المقارنة المرجعية فيها.



عػػدـ قيػػاس مسػػتكل الجهػػة األخػػرل بشػػكؿ كامػػؿ :إنهػػا قضػػية لامػػة عنػػد انتقػػا الجهػػة
الصحيحة المراد قياسها ،حتى ال تضيع كقتها ككقتؾ  ،كلناؾ قاعػدة لامػة فػي أدبيػات
قي ػػاس المس ػػتكل  :ال تس ػػاؿ شػ ػريكؾ أس ػػئمة يمكن ػػؾ اإلجاب ػػة عنه ػػا م ػػف خػ ػ ؿ الم ارج ػػع
المتكفرة لممجتمع.



عدـ الحفاظ عمى أدبيػات المقارنػة المرجعيػة أك عػدـ كجػكد عقػد مػع الشػريؾ فػي عمميػة
قيػػاس المسػػتكل .يجػػب أف يع ػرؼ ش ػريكؾ فػػي عمميػػة المقارنػػة المرجعيػػة ،مػػاذا تريػػد أف
تعرؼ ،ككيؼ ستعالج تمؾ المعمكمات ،كمف يمكني الكصكؿ إليها كأم لػدؼ ستسػتخدـ
مف أجمي.
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 7-2-2شرح نماذج تطبيق المقارنة المرجعية نموذج  ، Robert Campنموذج Goetsch
 ، and Davisنموذج Jerome P. Finnegan
تنػػاكؿ الكثيػػر م ػف البػػاحثيف كالكتػػاب فػػي مجػػاؿ المقارنػػة المرجعيػػة الخط ػكات التػػي يمػػر بهػػا تطبيػػؽ
المقارنػػة المرجعيػػة  ،كعمػػى الػػرةـ مػػف نقػػاط االلتقػػا المتعػػددة بػػيف لػػذا النمػػاذج لكنهػػا تمثػػؿ كجهػػات
42
نظر مختمفة استنادان لبيئات التطبيؽ المختمفة  ،كليس لناؾ نمكذجان مقبكالن يمكف أف يككف مشتركان

لجميع المنظمات  ،إذ أف كؿ منظمة تستخدـ النمكذج الذم ينسجـ مع بيئتها كمكاردلا

43

.

كبهدؼ التعرؼ عمى لذا النماذج في البحث سيتـ ما يمي:
اوال :شرح كبشكؿ كاضح ث ث نماذج لي:
نمػكذج  ، Robert Campنمػكذج  ، Goetsch and Davisنمػكذج Jerome P. Finnegan
لمتعرؼ عمى الخطكات المتبعة في كؿ نمكذج لتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية.
ثانيا :التعقيب عمى لذا النماذج  ،مف خ ؿ تكضيح الهدؼ مف عرضها ككيؼ سيستفاد منها في
لذا البحث.

42

البركارم ،نزار عبد المجيد ك باشيكدة  ،لحسف عبداهلل ،مرجع سبؽ ذكرا ص .185
ed, SL, Luice Press,Florida, P.242.

nd

Ross, Joel E, (1995), "Total Quality Management", 2
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 1-7-2-2نمكذج Robert Camp
يحػػدد ( Robert Campكلػػك مػػدير التكزيػػع فػػي شػػركة  )Xeroxباالسػػتناد إلػػى خبرتػػي فػػي تطبيػػؽ
المقارن ػػة المرجعيػػػة فػ ػػي نفػ ػػس الش ػػركة ،خمػ ػػس خط ػ ػكات رئيس ػػية متعاقب ػػة لتطبيػ ػػؽ أسػ ػػمكب المقارنػػػة
المرجعية بنجاح كلذا الخطكات لي:
أكالن :التخطػػيط  :Planningحيػػث تمثػػؿ النقطػػة الحاسػػمة فػػي نجػػاح عمميػػة المقارنػػة كيػػتـ فػػي لػػذا
المرحمة :
 .1تحديد مجاالت المقارنة.
 .2تحديد الشركا في المقارنة.
 .3تحديد طرؽ جمع المعمكمات.
ثاني ػ ػان :التحميػ ػػؿ :Analysisكألػ ػػـ عمميػ ػػة لنػ ػػا لػ ػػي الفهػ ػػـ الكامػ ػػؿ كالمعمػ ػػؽ لمعمميػ ػػات الحاليػ ػػة فػ ػػي
المنظمة ككذلؾ العمميات الخاصة بالشريؾ في المقارنة كيتـ في لذا المرحمة:
 .4تحديد الفجكة الحالية في األدا .
 .5التنبؤ بمستكل األدا المستقبمي.
ثالثػ ػ ػان :التكام ػ ػػؿ  :Integrationي ػ ػػتـ ف ػ ػػي مرحم ػ ػػة التكام ػ ػػؿ كض ػ ػػع برن ػ ػػامج تنفي ػ ػػذم ل ػ ػػرض تحدي ػ ػػد
المجاالت التي تستكجب الت ير حيث يتـ:
 .6كضع ألداؼ المقارنة في البرنامج.
 .7صياةة خطط التنفيذ.
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رابع ػ ػ ػان :التنفيػ ػ ػػذ :Actionكاعتبػ ػ ػػا انر مػ ػ ػػف لػ ػ ػػذا الخطػ ػ ػػكة يبػ ػ ػػدأ التنفيػ ػ ػػذ الفعمػ ػ ػػي مػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ؿ ترجمػ ػ ػػة
الخطكات السابقة إلى أفعاؿ نكاج ار ات المها:
 .8تكضيح إج ار ات التنفيذ.
 .9تطبيؽ اإلج ار ات كمراقبة النتائج.
 .10إعادة إج ار المقارنة.
خامس ػ ػان :النضػ ػػكج  :Maturityتصػ ػػؿ المنظمػ ػػة إلػ ػػى لػ ػػذا الخطػ ػػكة حػ ػػيف تنصػ ػػهر أفضػ ػػؿ الطػ ػػرؽ
التي تـ نقمها كتعممها مف الشريؾ إلى داخؿ المنظمة حيث ينتج عف ذلؾ:
 .11تكامؿ الممارسات الجديدة ضمف عمميات المنظمة.
كالشكؿ ( )3-2يكضح نمكذج  Robert Campكما يمي :

الشكل ( - )3-2نموذج  Robert Campلتطبيق خطوات المقارنة المرجعية .
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 2-7-2-2نمكذج Goetsch and Davis
كضع مدخ ن يتككف مف  14خطكة لتطبيؽ المقارنة المرجعية يمكف تمخيصها بالخطكات التالية:
الخطكة األكلى :الحصكؿ عمى التزاـ اإلدارة:
يتطمب تطبيؽ المقارنة المرجعية قد انر كبيػ انر مػف الجهػد كالكقػت كالمػاؿ ،كمػا يتطمػب إجػ ار الت ييػرات
الضركرية عمى العمميات التي تشممها المقارنة ،األمر الذم يتطمب أف تكػكف اإلدارة العميػا لممنظمػة
عمى قناعة كاستعداد لتخصيص األمكاؿ كالمعدات كاألشخاص االزمة لنجاح المقارنة.
الخطكة الثانية :حدد عمميات المنظمة:
أم المعرفة الدقيقة لتفاصيؿ العمميات المنجزة داخؿ المنظمة مع ضػركرة تكثيػؽ اإلجػ ار ات الخاصػة
بكؿ عممية.
الخطكة الثالثة :تحديد العمميات الضعيفة كالقكية كتكثيقها:
أف تشخيص العمميات كتكثيؽ العمميات القكية ضركرة لسببيف:
 سيككف مف السهؿ إج ار عمميات التحسيف المستمر عميها.
 يستطيع الشريؾ الذم تـ اختيارا ،تبادؿ المنفعة مف خ ؿ محاكاة العمميات القكية في
المنظمة كنقمها إلى منظمتي.
اما العمميات الضعيفة فإف التشخيص كالتكثيؽ ضركرم ككف عممية المقارنة ستتركز عميها كتخضع
لمت ير الجزرم.
الخطكة الرابعة :اختيار العمميات التي سيتـ إج ار المقارنة المرجعية معها:
بعػػد تحديػػد العمميػػات الضػػعيفة فػػي المنظمػػة يػػتـ محاكػػاة لػػذا العمميػػات مػػع مثي تهػػا لػػدل منظمػػة
الشريؾ.
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الخطكة الخامسة :تشكيؿ فرؽ عمؿ المقارنة المرجعية:
البد أف تضـ لذا الفرؽ في تشكيمتها:
أ .عضكان لديي اط ع تاـ عف العممية التي يتـ مقارنتها.
ب .عضكان لديي فكرة متكاممة عف مدخ ت العممية قيد المقارنة.
ج .عضكان لديي فكرة متكاممة عف مخرجات العممية.
د .عضكان مف البحث كالتطكير لكي تتكفر القدرة عمى البحث كاالستنباط.
ق .عض ػ ػكان يمثػ ػػؿ اإلدارة إلب ةهػ ػػا عػ ػػف تقػ ػػدـ العمػ ػػؿ  ،كتػ ػػكفير الػ ػػدعـ لمفريػ ػػؽ كخاصػ ػػة عنػ ػػد
كجكد حاجة لمت ير الجذرم.
الخطكة السادسة :البحث عف أفضؿ الشركا
يق ػ ػػكـ فريػ ػ ػػؽ المقارنػػ ػػة بتحديػػ ػػد قائمػػ ػػة بالش ػ ػػركا المحتمم ػ ػػيف إلج ػ ػ ػ ار المقارنػ ػ ػػة معه ػ ػػـ ،كينب ػ ػ ػػي أف
يككف الشركا مف التصنيؼ األفضؿ في الحقؿ الذم يعممكف فيي.
الخطكة السابعة :اختيار الشريؾ المرشح لممقارنة:
يقكـ فريؽ المقارنة باختيار االنسب مف بيف الشركا مع األخذ بعيف االعتبار:
أ .أف يككف الشريؾ لك األفضؿ بيف المنافسيف.
ب .أف يككف المكقع الج رافي لمشريؾ مناسبان.
الخطكة الثامنة :صياةة االتفاقيات مع الشريؾ:
يػ ػػتـ فػ ػػي لػ ػػذا الخطػ ػػكة االتفػ ػػاؽ بشػ ػػكؿ تفصػ ػػيمي مػ ػػع الش ػ ػريؾ عػ ػػف المجػ ػػاالت التػ ػػي سػ ػػيتـ إج ػ ػ ار
المقارنػ ػ ػػة لهػػ ػػا ،كأسػ ػ ػػمكب جمػػ ػػع البيانػ ػ ػػات كالزيػػ ػػارات كاألش ػ ػػخاص الػ ػ ػػذيف ي ػ ػػتـ االتصػ ػ ػػاؿ بهػػ ػػـ فػ ػ ػػي
المنظمتيف.
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الخطكة التاسعة :جمع بيانات المقارنة:
يق ػ ػػكـ فري ػ ػػؽ المقارن ػ ػػة بجم ػ ػػع البيان ػ ػػات الض ػ ػػركرية ع ػ ػػف عممي ػ ػػات الش ػ ػريؾ كتكثيقه ػ ػػا .كيج ػ ػػب عم ػ ػػى
الفريؽ لنا أف يس ؿ ما الذم يجعؿ عمميات الشريؾ ناجحة في لذا المجاؿ؟
الخطكة العاشرة :تحميؿ البيانات كتحديد الفجكة:
بعػ ػػد جمػ ػػع البيانػ ػػات يقػ ػػكـ فريػ ػػؽ المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة بعمميػ ػػة تحميػ ػػؿ لمبيانػ ػػات مػ ػػف خ ػ ػ ؿ المقارنػ ػػة
بيف عمميات المنظمتيف ،كفي إطار لذا التحميؿ تبرز أسئمة مهمة:
 لؿ بإمكاف الفريؽ أف يستبدؿ العمميات الضعيفة في المنظمة بعمميات الشريؾ؟
 ما لي الكمفة المتكقعة لتحقيؽ ذلؾ؟
 لؿ باإلمكاف تعزيز لذا العمميات داخؿ منظمتنا؟
إف اإلجابػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى لػ ػ ػػذا األسػ ػ ػػئمة مػ ػ ػػف قبػ ػ ػػؿ فريػ ػ ػػؽ المقارنػ ػ ػػة تعنػ ػ ػػي أف بإمكاننػ ػ ػػا أف ننفػ ػ ػػذ عممي ػ ػ ػة
المقارنة بنجاح.
الخطكة الحادية عشر :إعداد الخطة لسد الفجكة كتجاكزلا:
يػػ ػػتـ لنػ ػ ػػا التخطػ ػ ػػيط الػ ػ ػػدقيؽ كالتفصػػ ػػيمي لتنفيػ ػ ػػذ الت ييػ ػ ػػر ،كيشػ ػ ػػمؿ ذل ػ ػػؾ كضػ ػ ػػع خطػ ػ ػػة ألسػ ػ ػػمكب
الت يي ػ ػ ػ ػػر ،ت ػ ػ ػ ػػدريب الع ػ ػ ػ ػػامميف ،تحدي ػ ػ ػ ػػد الكق ػ ػ ػ ػػت المس ػ ػ ػ ػػت رؽ إلنج ػ ػ ػ ػػاز العممي ػ ػ ػ ػػة  ،تحدي ػ ػ ػ ػػد اله ػ ػ ػ ػػدؼ
المطمكب الكصكؿ إليي بدقة ،تحديد نقطة البداية في ت يير العممية.
إف التخط ػ ػػيط التفص ػ ػػيمي لعممي ػ ػػة التنفي ػ ػػذ باألس ػ ػػمكب الجدي ػ ػػد سيس ػ ػػالـ ف ػ ػػي إل ػ ػػا الفج ػ ػػكة الس ػ ػػمبية
كالتفكؽ عمى أدا الشريؾ.

45

الخطكة الثانية عشر :تنفيذ الت يير:
ربم ػ ػػا تك ػ ػػكف ل ػ ػػذا الخط ػ ػػكة ل ػ ػػي األس ػ ػػهؿ ب ػ ػػيف جمي ػ ػػع الخطػ ػ ػكات  ،حي ػ ػػث أف التخط ػ ػػيط الش ػ ػػمكلي
الصحيح كالدقيؽ سيسهؿ عممية التنفيذ التي تتـ في لذا الخطكة.
أف التنفيػ ػ ػػذ الصػ ػ ػػحيح لمػ ػ ػػا تػ ػ ػػـ التخطػ ػ ػػيط لػ ػ ػػي سػ ػ ػػيؤدم إلػ ػ ػػى تطبيػ ػ ػػؽ سػ ػ ػػياقات عمػ ػ ػػؿ جديػ ػ ػػدة قػ ػ ػػد
تست رؽ فترة مف الزمف لتنصهر في أدا المنظمة كتصبح معتادة فيها.
الخطكة الثالثة عشر :مراقبة األدا :
بع ػ ػػد أف ي ػ ػػتـ تنفي ػ ػػذ العممي ػ ػػة باألس ػ ػػمكب الجدي ػ ػػد كيس ػ ػػتمر العم ػ ػػؿ به ػ ػػا داخ ػ ػػؿ المنظم ػ ػػة ،ف ػ ػػإف األدا
سكؼ يرتفع  ،حيث تؤدم عممية المقارنة المرجعية إلى إل ا فجكة األدا السمبية.
كأف اعتمػ ػ ػ ػػاد األسػ ػ ػ ػػاليب اإلحصػ ػ ػ ػػائية كالمخططػ ػ ػ ػػات يسػ ػ ػ ػػاعد المنظمػ ػ ػ ػػة كثي ػ ػ ػ ػ انر فػ ػ ػ ػػي إنجػ ػ ػ ػػاح لػ ػ ػ ػػذا
الخطكة.
الخطكة الرابعة عشر :التحديث الدكرم كاالستمرار بالمقارنة:
إف تحسيف العمميات الضعيفة مف خ ؿ المقارنة ليست النهاية  ،ألف المنظمات ال ارئػدة تسػعى دائمػان
إلػ ػػى تطػ ػػكير أدا العممي ػ ػػات فيهػ ػػا ،ل ػ ػػذلؾ عمػ ػػى المنظم ػ ػػة أف ترفػ ػػع ش ػ ػػعار(المحافظة عمػ ػػى تحقي ػ ػػؽ
األفضؿ).إف تحقيؽ لذا الهدؼ يتطمب التحديث الدكرم لعممية المقارنة المرجعيػة مػف خػ ؿ اختيػار
األفضؿ بيف المنظمات كشركا لممقارنة كاالسػتمرار بالعمميػة لضػماف االرتقػا بػاألدا  .كمػف خػ ؿ
الجدكؿ( )3-2يمكف تكضيح نمكذج :Goetsch and Davis
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الجدول ( )3-2نموذج  Goetsch and Davisلتطبيق خطوات المقارنة المرجعية .
انتأثيش يٍ خالل

خطىاث انتطبيق

انحظٕل ػهٗ انرضاو اإلداسج

انحانت

اإلداسج

حذد ػًهٛاخ انًُظًح
ذحذٚذ انؼًهٛاخ انضؼٛفح ٔانمٕٚح ٔذٕثٛمٓا

يُٓذسٕ انؼًهٛح -انًانك-ٍٛ
اإلداسج
االسرؼذاد

اخرٛاس انؼًهٛاخ انر ٙسٛرى إخشاء انًماسَح
اإلداسج

انًشخؼٛح يؼٓا
ذشكٛم فشق ػًم انًماسَح انًشخؼٛح
انثحث ػٍ أفضم انششكاء

فشٚك انؼًم

اخرٛاس انششٚك انًششح نهًماسَح
طٛاغح االذفالٛاخ يغ انششٚك
خًغ تٛاَاخ انًماسَح

فشٚك انؼًم ٔانششكاء
انرُفٛز

ذحهٛم انثٛاَاخ ٔذحذٚذ انفدٕج
إػذاد خطح نسذ انفدٕج ٔذدأصْا

صٚادج فشٚك انؼًم ٔفك
انًرطهثاخ

ذُفٛز انرغٛٛش
يشالثح األداء

اإلداسج

انرحذٚث انذٔس٘ ٔاالسرًشاس تانًماسَح

 3-7-2-2نمكذج Jerome P. Finnegan
يعتمد عمى أربع خطكات رئيسية لتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية:
الخطكة األكلى :صياةة خطة الدراسة:
كلنا ينب ي صياةة اإلجابات المناسبة لألسئمة التالية:
 مالي العمميات التي ينب ي مقارنتها؟
 أم المنظمات سيتـ اختيارلا كشريؾ لممقارنة؟
 مالي طرؽ جمع البيانات كمف سيقكـ بها؟
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يا تؼذ انرُفٛز

تتض ػػمف نقط ػػة البداي ػػة تكثي ػػؽ جمي ػػع العممي ػػات داخ ػػؿ المنظم ػػة م ػػف خػ ػ ؿ مخط ػػط انس ػػيابي مبس ػػط
 Simple flow chartلتسمسػػؿ العمميػػات فيهػػا ،كالػػذم يسػػاعد عمػػى تحديػػد العمميػػات الحرجػػة
الضعيفة التي ينب ي تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية لها.
يػػتـ بعػػد ذلػػؾ تحديػػد المقػػاييس المناسػػبة لقيػػاس األدا الحػػالي كالمسػػتقبمي لتمػػؾ العمميػػات  ،يمػػي ذلػػؾ
تحديػػد الشػػركا المحتممػػيف لممقارنػػة الػػذيف مػػف المػػرجح أف يككن ػكا مػػف المنافسػػيف ال ارئ ػديف كيتمتعػػكف
بسمعة طيبة في السكؽ.
كالنشػػاط األخيػػر ضػػمف الخطػػكة األكلػػى لػػك ضػػماف دعػػـ اإلدارة لهػػذا الد ارسػػة قبػػؿ تنفيػػذ المقارنػػة،
كقبكؿ إج ار الت ييرات التنظيمية ال زمة أثنا كبعد التنفيذ.
الخطكة الثانية :قيادة الدراسة:
يتـ في لذا الخطكة تشكيؿ فريؽ المقارنة لقيادة العممية ،كيفضػؿ أف يضػـ الفريػؽ أفػرادان لػديهـ القػدرة
عمى ترجمة نتائج الدراسة إلى كاقػع عممػي ،كمػا يضػـ الفريػؽ أفػرادان مػف األقسػاـ التػي سػيتـ مقارنتهػا
مع الشريؾ .
إف لذا الخطكة تتضمف أدا األنشطة ا تية:
 كضع قائمة األسئمة التي تحتاج إلى إجابة.
 صياةة الخطة النهائية لجميع البيانات الضركرية.
 تطبيؽ الخطة كجمع البيانات.
الخطكة الثالثة :تشخيص البيانات:
عندما تككف كافة البيانات الضركرية لدينا يبدأ العمؿ الحقيقي الصعب لعممية المقارنة المرجعية.
كيجب أف تتركز جهكد فريؽ المقارنة المرجعية عمى اإلجابة عمى األسئمة األربعة التالية:
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 لؿ أف كاحد أك أكثر مف الشركا المحتمميف لك أفضؿ منا؟
 إذا كاف أفضؿ  ،إلى أم مدل لك أفضؿ منا ؟
 لماذا لك أفضؿ منا؟
 ماذا تعممنا أك ماذا يمكننا اف نتعمـ مني؟
فػ ػػي لػ ػػذا المرحمػ ػػة يمكػ ػػف تحديػ ػػد الش ػ ػريؾ لممقارنػ ػػة مػ ػػف بػ ػػيف الشػ ػػركا المحتممػ ػػيف  ،كبعػ ػػد تحدي ػ ػػد
الش ػ ػريؾ تػ ػػتـ صػ ػػياةة مصػ ػػفكفة مبسػ ػػطة لممقػ ػػاييس التػ ػػي سػ ػػيعتمدلا الفريػ ػػؽ لتقيػ ػػيـ العمميػ ػػات التػ ػػي
سيتـ مقارنتها مع ذلؾ الشريؾ.
الخطكة الرابعة :استخ ص النتائج كتنفيذ الخطة:
يػػتـ اسػػتعراض النتػػائج بصػػي تها النهائيػػة بهػػدؼ تحديػػد حجػػـ الت ييػ ارت الضػػركرية كتهيئػػة مسػػتمزمات
إجرائها قبؿ تنفيذ الخطة.
أف الخطكة األخيرة في عممية المقارنة لي تنفيذ الخطة مف خػ ؿ نقػؿ العمميػات كالممارسػات الجيػدة
فػػي منظمػػة الش ػريؾ نكادخالهػػا إلػػى المنظمػػة  ،ثػػـ متابعػػة التنفيػػذ لمراقبػػة التقػػدـ فػػي األدا كالعمميػػات
كالممارسات التي تـ مقارنتها كربما يتطمب األمر إج ار بعض التعدي ت عمػى بقيػة العمميػات لتكػكف
متناسقة مع الممارسات الجديدة التي تـ تنفيذلا.
كالشكؿ( )4-2يكضح خطكات تطبيؽ المقارنة المرجعية كفؽ نمكذج Jerome P. Finnegan
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الشكل ( )4-2نموذج  Jerome P. Finneganلتطبيق خطوات المقارنة المرجعية.

 : 4-7-2-2النتيجة كال اية مف لذا النماذج.
ال ايػػة مػػف ذكػػر لػػذا النمػػاذج مسػػاعدة الباحثػػة فػػي كضػػع نمػػكذج خػػاص لتطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة
المرجعيػػة ف ػػي المص ػػارؼ الس ػػكرية ،كد ارس ػػة إمكاني ػػة اس ػػتخداـ أح ػػدلا ف ػػي تم ػػؾ المص ػػارؼ حي ػػث ت ػػـ
التكصؿ لمنتائج التالية:
 ن حػظ مػف خػ ؿ النمػاذج السػابقة أف نمػكذج  Goetsch and Davisأكثػر تفصػي ن مػػف
نمكذجيRobert Campو .Jerome P. Finnegan
 مػػف خػ ؿ البحػػث كالد ارسػػة تبػػيف أف نمػػكذج  Robert Campلػػك األكثػػر شػػهرة كاألكسػػع
انتشا انر كاألكثر تطبيقان .
 إف حداث ػػة مفه ػػكـ أس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة ف ػػي المنظم ػػات الس ػػكرية كخاص ػػة المص ػػارؼ
(مكضػػع الد ارسػػة) يجعػػؿ نمػػكذج  Goetsch and Davisمناسػػبان أكثػػر مػػف النمػػكذجيف
ا خ ػريف ،ككنػػي يتضػػمف خط ػكات متسمسػػمة تفصػػيمية تضػػمف نجػػاح تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة
المرجعية.
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 النماذج الث ث أشارت الى تشكيؿ فريؽ العمؿ بشكؿ مت خر(النمكذج الثػاني كالثالػث) أك لػـ
تشػر نهائيػان إلػى تشػػكيؿ فريػؽ العمػػؿ (النمػكذج األكؿ) حيػػث أف المقارنػة المرجعيػػة تػتـ عمػػى
شػػكؿ مشػػاريع متتاليػػة ننتهػػي مػػف األكؿ لنبػػدأ الثػػاني كبالتػػالي البػػد مػػف تش ػكيؿ فػػرؽ عمػػؿ
مختمفػة حسػب طبيعػة كػؿ مقارنػة مرجعيػة  ،كتشػكيؿ فريػؽ العمػؿ يجػب أف يكػكف مػف بدايػة
العمؿ كليس في المرحمة الثانية أك الثالثة.

 النمكذج األكؿ لـ يشر إلى ضركرة الحصكؿ عمى دعػـ اإلدارة العميػا كالنمػكذج الثالػث أشػار
إلى دعـ اإلدارة العميػا فػي نهايػة الخطػكة األكلػى  ،أمػا النمػكذج الثػاني فهػك فقػط الػذم أشػار
إلى أف البداية لي الحصكؿ عمى دعـ اإلدارة العميا كلذا لك األفضؿ ف بد مف دعـ اإلدارة
العميا كخطكة أكلى لمبد بتطبيؽ المقارنة المرجعية.
 ل ػػـ تشػ ػر النم ػػاذج ال ػػث ث إل ػػى ض ػػركرة القي ػػاـ بالت ػػدريب كالت لي ػػؿ لف ػػرؽ العم ػػؿ الت ػػي س ػػتقكـ
بتطبيؽ المقارنة المرجعية عمى خطكات المقارنة المرجعية ،كربما لذا عائػد لخبػرة العػامميف
كمعػرفتهـ بالمقارنػػة المرجعيػػة كلػػذا ةيػػر مناسػػب بالنسػػبة لممصػػارؼ السػػكرية كالتػػي ال يكجػػد
بها خبرات بتطبيؽ المقارنة المرجعية.
 لـ تشر النماذج الث ث إلى استخداـ أدكات الجكدة كلـ تشر إلى ضركرة تدريب فريؽ العمؿ
عمى استخداـ أدكات الجكدة كضركرة تدريبػي عمػى العمػؿ كفريػؽ كلػذا قػد يكػكف عائػد لكجػكد
مكظفيف مؤلميف لػدل تمػؾ المؤسسػات األكربيػة المطبقػة لمنمػاذج الػث ث عمػى أدكات الجػكدة
كأسمكب العمؿ الجماعي كةيرلا مف أساليب الجكدة ،كلػذا ةيػر مناسػب لممصػارؼ السػكرية
فػػي ظػػؿ ةيػػاب تطبيػػؽ أسػػاليب الجػػكدة كةيػػاب المتخصصػػيف فػػي المصػػارؼ السػػكرية ممػػف
لػػديهـ خب ػرة ب ػ دكات كأسػػاليب الجػػكدة ممػػا يسػػتدعي كجػػكد مرحمػػة لتػػدريب فػػرؽ العمػػؿ عمػػى
أدكات كأساليب الجكدة عند تطبيؽ المقارنة المرجعية.
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 8-1-2خالصة المبحث الثاني.
يمك ػػف الق ػػكؿ أف النم ػػكذج الث ػػاني (نم ػػكذج  )Goetsch and Davisل ػػك األنس ػػب لمتطبي ػػؽ ف ػػي
المصارؼ السكرية كلكننا نحتاج لنمكذج يراعي خصكصية المصارؼ السكرية بشكؿ أكبر لذا سنقكـ
بإعػػداد نمػػكذج خػػاص بالمؤسسػػات السػػكرية بشػػكؿ عػػاـ كالمصػػارؼ بشػػكؿ خػػاص كبالتػػالي سػػنراعي
النقاط التالية عند إعداد نمكذج لتطبيؽ المقارنة المرجعية في المصارؼ السكرية :
 االستفادة مف النماذج الث ث المكضحة في الرسالة.
 مراعاة خصكصية المصارؼ السكرية.
 العمػػؿ عمػػى تجنػػب ألػػـ األخطػػا المتكقعػػة فػػي عمميػػة المقارنػػة المرجعيػػة مػػف خ ػ ؿ خب ػرات
سابقة.
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 3-2المبحــث الثالــث :أثــر تطبيــق أســموب المقارنــة المرجعيــة عمــى جــودة الخــدمات
المصرفية.
نصت الفقرة ( )0.1مف المكاصفة القياسية (ISO 9004عمى أف تككف جػكدة المنػتج كخدماتػي فػي
المقاـ األكؿ مف التمامػات أيػة شػركة أك مؤسسػة)  ،كلتكػكف الشػركة ناجحػة يجػب أف تقػدـ منتجػات
أك خدمات:
 تحقؽ الحاجة ،أك االستخداـ ،أك الهدؼ المعرؼ بشكؿ مسبؽ. ترضي تكقعات الزبكف. مطابقة لممكاصفات كالشركط الفنية. مطابقة لممتطمبات القانكنية (أك ما شابي) في المجتمع. منتجة بتكمفة تضمف ربحان.إف االلتػزاـ بمػػا نصػػت عميػػي المكاصػػفة

 ISO 9004يتطمػػب قياسػان لمسػػتكل الشػػركة كمقارنتػػي مػػع

أقكل المنافسيف لضماف استمرارلا في العمؿ كلذا مايحققي استخداـ أسمكب المقارنة المرجعية .كفيما
يمي استعراض أللـ الفكائد التي تعتبر دافعان لممؤسسات كالشركات كمف بينها المصارؼ نحك التكجي
لتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية . 44
 -1ترشيد النفقات :يتـ مف خ ؿ تطبيػؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة تخفػيض تكػاليؼ اإلنتػاج أك
الخدمات التي تككف مرتفعة ،حيث تمج المنظمات اإلدارية إلى البحث عف المنظمػات التػي
تقكـ بت دية نفس النشاط أك الخدمة بتكمفة أقؿ.
44

عبػ ػػدالكلاب ،سػ ػػمير محمػ ػػد ( :)2009المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة كمػ ػػدخؿ لتقيػ ػػيـ أدا البمػ ػػديات فػ ػػي الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة ،المػ ػػؤتمر الػ ػػدكلي لمتنميػ ػػة اإلداريػ ػػة:

نحك أدا متميز في القطاع الحككمي ،معهد اإلدارة العامة الرياض ،ص. 13-12
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 -2إتاحة فرص التعمـ المستمر :يتيح تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية فرص الػتعمـ المسػتمر،
كنقؿ الخبرات كالمعارؼ مف المنظمات األخرل ،بهدؼ ت يير نظػـ كأسػاليب العمػؿ التقميديػة
نكاحداث ت يير في الثقافة التنظيمية.
 -3إتاحة الفرصة لممنظمة لمتكجي  -داخميا كخارجيان  -نحك النمػاذج األفضػؿ :ممػا الشػؾ فيػي
أف المقارنة المرجعية تتيح الفرصة لممنظمة لمتكجي الداخمي كالخارجي لمتعرؼ عمى النماذج
األفضؿ فػي األدا كالجػكدة ،بمػا يحقػؽ فػي النهايػة رضػا المنتفعػيف مػف الخػدمات .كيػنعكس
ذلؾ التكجي عمى العامميف حيث تكفر لهـ اإلدارة العميا فرص المشػاركة كتمكيػنهـ مػف اتخػاذ
الق اررات نكايجاد الحمكؿ المناسبة لممشك ت التي يكاجهكنها فػي العمػؿ .كبصػفة عامػة ،يتػيح
لذا المدخؿ التزاـ العامميف بتطبيؽ برامج كاستراتيجيات الجكدة.
 -4تحسػػػيف القػ ػػدرات اإلبداعيػػػة كالتجديديػ ػػة لفريػ ػػؽ العمػ ػػؿ :يسػ ػػاعد اس ػػتخداـ أسػ ػػمكب المقارنػ ػػة
المرجعيػػة عمػػى تحسػػيف القػػدرات اإلبداعيػػة كالتجديديػػة لفريػػؽ العمػػؿ المسػػؤكؿ عػػف تحسػػيف
األدا  ،حيػػث تتسػػع فػػرص االبتكػػار أمػػامهـ ،لتشػػمؿ جميػػع المنظمػػات المشػػاركة معهػػـ فػػي
عممي ػػة المقارن ػػة المرجعي ػػة .كم ػػا تت ػػكفر ل ػػدم المنظم ػػة أمثم ػػة عم ػػى أنم ػػاط الس ػػمكؾ كال ػػنظـ،
كالكسائؿ التي تمكف مف تحقيؽ األدا األفضؿ.
 -5تػػكفير فػػرص التعػػاكف بػػيف المنظمػػات أك الكحػػدات المحميػػة :يػػؤدم اسػػتخداـ أسػػمكب المقارنػػة
المرجعيػػة إلػػى تػػكفير فػػرص التعػػاكف بػػيف المنظمػػات أك الكحػػدات المحميػػة كتشػػجيع المنافسػػة
فيما بينها عمى تحسيف األدا نكادخاؿ ليات السكؽ ضمف استراتيجيات العمؿ.
 -6تمكيف اإلدارة العميا مف اإلجابة عػف مجمكعػة مػف األسػئمة :يمكػف اسػتخداـ أسػمكب المقارنػة
المرجعيػػة اإلدارة العميػػا مػػف اإلجابػػة عػػف مجمكعػػة مػػف األسػػئمة :مثػػؿ :أيػػف نحػػف ا ف؟ كأيػػف
نريد أف نككف؟ ككيؼ نصؿ إلى حيػث نريػد؟ ككيػؼ نبقػى حيػث نريػد؟ كعنػد اكتشػاؼ كجػكد
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فجػػكة فػػي األدا  ،فػػإف المسػػتكيات المرةكبػػة تػػتـ مراجعتهػػا كتبػػذؿ الجهػػكد لمحاكلػػة سػػد لػػذا
الفجكة كذلؾ بتطبيؽ ممارسات جديدة أك كسائؿ كطرؽ جديدة.
 -7تبنى ثقافة تنظيمية مكجهة لحؿ المشاكؿ :يعمؿ أسمكب المقارنة المرجعية عمى ت يير ثقافة
المنظمة بحيث تصبح مكجهة لحؿ المشاكؿ كاألدا كالتركيز عمى األكلكيات.
بالنتيجة :إف تطبيؽ المقارنة المرجعية يرتبط بالتحسيف المستمر لمجكدة مف ناحيتيف رئيسيتيف:
 الناحيػػة األكلػػى :لػػدؼ تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة  :حيػػث تعتبػػر المقارنػػة المرجعيػػة كسػػيمة
مف كسائؿ تحسيف الجكدة عف طريؽ المقارنة بشريؾ متميز.
 الناحيػػة الثانيػػة  :اسػػتخداـ أسػػاليب كأدكات الجػػكدة  :أف تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة خ ػ ؿ
مراحمها المختمفة يحتاج الستخداـ أساليب الجػكدة مثػؿ فػرؽ العمػؿ كأدكات تحسػيف الجػكدة
كحؿ المشاكؿ ....لذا األدكات تساعد في تحميؿ البيانات ال زمة التخاذ القرار المناسب،
كم ػػا تعتب ػػر ل ػػذا األدكات كس ػػيمة جي ػػدة تس ػػالـ فػ ػي قي ػػاس األدا لمتحق ػػؽ مػ ػف نت ػػائج تطبي ػػؽ
المقارن ػػة المرجعي ػػة  ،أف اله ػػدؼ م ػػف أدكات تحس ػػيف الج ػػكدة  -كتس ػػمى أيض ػػا بػ ػ دكات ح ػػؿ
المش ػػاكؿ  ،أك أدكات ض ػػبط الج ػػكدة  ،أك أدكات تحس ػػيف الج ػػكدة ،كبع ػػض الم ارج ػػع تس ػػميها
أدكات تحسػػيف الجػػكدة كحػػؿ المشػػاكؿ -لػػك حػػؿ المشػػاكؿ مػػف أم نػػكع كانػػت .أف األدكات
األساسػػية لػػي سػػبع أدكات قػػد يضػػيؼ إليهػػا الػػبعض أك يػػنقص ،كنقصػػد بمصػػطمح أساسػػية
أم أف لػػذا األدكات كانػػت تسػػتخدـ منػػذ بػػدايات تطبيػػؽ األسػػاليب اإلحصػػائية العمميػػة لحػػؿ
المشك ت ،45كألمها( :استمارة التدقيؽ -المدرج التكرارم -تحميؿ بػاريتك -خارطػة التػدفؽ-
مخطط السبب كالنتيجة -مخطط التبعثر -لكحات الضبط -عصؼ العقكؿ).
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الحداد ،عواطف إبراهٌم( :)2009إدارة الجودة الشاملة ،دار الفكر ،ط، 1ص . 443-482
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إف تحس ػػيف ج ػػكدة العممي ػػات كالخ ػػدمات المصػ ػرفية م ػػف خػ ػ ؿ المقارن ػػة المرجعي ػػة يس ػػتكجب
استخداـ لذا األدكات  ،حيث تمعب دك انر لامان في عمميات التحسيف كالتطكير  ،ال سػيما إذا
طبق ػػت بش ػػكؿ ص ػػحيح كم ئ ػػـ ،حي ػػث يمك ػػف لممص ػػارؼ قي ػػد الد ارس ػػة أف تس ػػتفيد م ػػف ل ػػذا
األدكات كالتالي:
أ -إلعطا فكرة عامة عف المشكمة أك العممية المصرفية نستطيع استخداـ مخطط باريتك
ككرقة الفحص.
ب -بعض لذا األدكات يعد أداة إحصائية أساسية كالمخطط المبعثػر كالمػدرج اإلحصػائي
الػػذم يمكػػف مػػف خ لػػي الكصػػكؿ إلػػى شػػكؿ بيػػاني يكضػػح تك ػرار بيانػػات معينػػة يهػػتـ
المصرؼ بها.
ت -كيقػػدـ مخطػػط ايشػػكاكا كسػػيمة مسػػاعدة لتحديػػد أسػػباب مشػػكمة مػػا عنػػد تطبيػػؽ المقارنػػة
المرجعية في المصرؼ .
ث -عصؼ العقكؿ :أداة لامة تساعدنا لتنظيـ عمؿ الفريؽ أثنا تطبيؽ المقارنة المرجعية
في المصرؼ.
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 1-3النظام المصرفي في سورية.
أقيـ النظاـ المصرفي الحالي فػي سػكرية لخدمػة اقتصػاد التخطػيط المركػزم الػذم انتقمػت إليػي سػكرية
ف ػػي أكائ ػػؿ الس ػػتينات م ػػف الق ػػرف العشػ ػريف .كق ػػد اتص ػػؼ ل ػػذا النظ ػػاـ بش ػػكؿ أساس ػػي بممكي ػػة الدكل ػػة
لممصارؼ كبالتخصص المصرفي عمى أساس قطفاعي ،كما اتصؼ بتحجػيـ دكر كػؿ مػف المصػرؼ
المركػػزم كالسياسػػة النقديػػة انسػػجامان مػػع نظػػاـ التخطػػيط المركػػزم  ،كقػػد ةمػػب التمكيػػؿ طكيػػؿ األجػػؿ
لمقطاع العاـ كالتمكيؿ القصير االجؿ لقطاع التجارة عمى بنية التمكيؿ.
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كمنذ مطمع األلفيػة الثالثػة ،كبػالت زـ مػع خطػكات اإلصػ ح االقتصػادم  ،اتخػذت الحككمػة خطػكات
باتجاا اإلص ح المصرفي ،يصب بعضها في خانة االص ح كبعضها ا خر في خانة االنفتاح .
لكف لذا الخطكات كانت بطيئة كمشتتة ،كلػـ تكػف ضػمف برنػامج شػامؿ إلصػ ح االقتصػاد السػكرم
أك برنامج مسبؽ إلص ح القطاع المصرفي.
كق ػػد ترك ػػزت خطػ ػكات اإلصػ ػ ح المصػ ػرفي ف ػػي مج ػػاؿ األتمت ػػة كالت ػػدريب كالت لي ػػؿ كرف ػػع س ػػقكؼ
اإلق ػراض كتكسػػيع مجػػاالت اإلق ػراض  ،بينمػػا تركػػزت خط ػكات االنفتػػاح بالسػػماح بإقامػػة مصػػارؼ
خاصة كبإحيا مجمس النقد كالتسميؼ ،استعدادان لتفعيؿ كؿ مػف السياسػة النقديػة كالرقابػة المصػرفية،
كتخفي ػػؼ القي ػػكد عم ػػى التعام ػػؿ ب ػػالقطع األجنب ػػي ،فضػ ػ ن ع ػػف خطػ ػكات باتج ػػاا إقام ػػة س ػػكؽ ل ػػألكراؽ
المالية.
كلكف لذا اإلج ار ات لـ تكف كافية  ،كالزاؿ النظاـ المصرفي في سكرية ةير قادر عمػى القيػاـ بػدكر
الكسػػاطة الماليػػة بشػػكؿ فعػػاؿ  ،كالزاؿ بعيػػدان عػػف الػػنظـ المص ػرفية المتطػػكرة فػػي المنطقػػة .كال يسػػع
الم ػػر إالف أف يمح ػػظ أف س ػػكرية ال ازل ػػت تتح ػػاكر م ػػع نفس ػػها ب ػػيف اإلصػ ػ ح ك االنفت ػػاح بالنس ػػبة
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شنمضًُاتٍ،ػازلونطفٍ،ػايط(:)4008تمُُىفؼانُ أزشءشنُظاوشنًصطفٍفٍسىضَ فٍشنتًىَمشنىطٍُ–بحىثشلتصازَ ػطبُ 
،شنؼسز،41يصط،ص .74-73
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لقطاعه ػػا المصػ ػرفي ،كل ػػذا يس ػػتدعي ض ػػركرة اإلسػ ػراع بعممي ػػات اإلصػ ػ ح مث ػػؿ خطػ ػكات الت ػػدريب
كالت لي ػػؿ كاألتمت ػػة ،نكادخ ػػاؿ ال ػػنظـ المحاس ػػبية المتط ػػكرة ،كتخفي ػػؼ التمرك ػػز المصػ ػرفي كالس ػػعي إل ػػى
المزيد مف التمكيؿ عمػى أسػاس المشػركع السػميـ كعمػى قػدرة العميػؿ عمػى التسػديد  ،كتنكيػع الخػدمات
االدخارية كاالستثمارية كتحسيف الرقابة المصرفية كةير ذلؾ  ،حتى تستطيع التفػرغ لشػؤكف االنفتػاح
ف
المصرفي ،فتنتقؿ إلى نظاـ مصرفي قائـ عمى أساس الممكية الخاصة كالربح كالمنافسة كمنفتح عمى
العػػالـ  ،حتػػى يمعػػب القطػػاع المصػرفي دك انر فػػي تعميػػؽ الكسػػاطة الماليػػة كتنكيعهػػا ،كفػػي رفػػد المػكارد
االدخارية المحمية بمكارد خارجية ،كليمعب دك انر أكبر في تسهيؿ التجارة بيف سكرية كالخارج.
ف
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 2-3لمحة موجزة عن ىيكل النظام المصرفي السوري.
يت لؼ النظاـ المصرفي السكرم:
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المص ػػرؼ المرك ػػزم الس ػػكرم :يع ػػد المص ػػرؼ المرك ػػزم الس ػػكرم ف ػػي س ػػكرية (مص ػػرؼ المص ػػارؼ)،
كصػاحب السػمطة فػي اإلشػراؼ كالمراقبػة عمػػى المصػارؼ المتخصصػة بكصػػفي يمتمػؾ سػمطة القػرار
كلديي اإلمكانيات ال زمة لمتدخؿ كالت ثير في المصارؼ األخرل العاممة في سكرية.
المؤسسات المصرفية الحككمية :كتتككف مف المصارؼ التالية:
 -1المصػػرؼ التجػػارم السػػكرم :أنيطػػت بػػي مهمػػة تمكيػػؿ عمميػػات التجػػارة الداخميػػة كالخارجيػػة،
كاس ػػتقباؿ الكدائ ػػع كالم ػػدخرات الكطني ػػة بكاف ػػة أش ػػكالها كالمت ػػاجرة ب ػػالقطع األجنب ػػي كالمع ػػادف
الثمينػػة ،إضػػافة إلػػى اصػػدار سػػندات الػػديف العػػاـ كتسػػكيقها لصػػالح الخزينػػة العامػػة ،كلػػذا
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شنًطكعشاللتصازٌشنسىضٌ،شنمطاعشنًصطفٍفٍسىضَ :وشلغوأفاق،زي ك.4005،
59

العمميات لي الجز األساسي مف عمؿ النظاـ المصػرفي فػي سػكرية كلػي مػا جعمتػي الركيػزة
األساسية لي.
 -2المصػػرؼ الز ارع ػػي التع ػػاكني :كل ػػك م ػػف أق ػػدـ المص ػػارؼ العامم ػػة ف ػػي س ػػكرية  ،حي ػػث ال ػػتـ
المصرؼ بتمكيؿ النشاطات الزراعية ب شكالها المتعددة ،عبر تقديـ القركض كالسمؼ النقدية
كالعيني ػػة كت ػػكفير مس ػػتمزمات اإلنت ػػاج الز ارع ػػي م ػػف الب ػػذكر كاألس ػػمدة كالمبي ػػدات كاألعػ ػ ؼ،
إضافة إلى تقديـ القركض الطكيمة األمد دكف فائػدة لمشػاريع استصػ ح األ ارضػي كالتشػجير
المستمر ،كمف ناحية أخرل التـ باستقباؿ الكدائع بكافة أنكاعها مف المزارعيف.
 -3المصرؼ الصناعي :أنشئ لذا المصرؼ مع تزايد التمػاـ الدكلػة بالقطػاع الصػناعي بهػدؼ
تشػ ػػجيع اإلنتػ ػػاج الصػ ػػناعي ،فكانػ ػػت مهامػ ػػي تتحػ ػػدد فػ ػػي مسػ ػػالمتي فػ ػػي ت سػ ػػيس الشػ ػػركات
المسالمة في الصناعة  ،كتقديـ القركض كالسمؼ لمقطاع الصناعي بهدؼ تكسيع المنشآت
القائمػػة أك إحػػداث منشػػآت جديػػدة  ،أيض ػان تقػػديـ قػػركض لش ػ ار الم ػكاد األكليػػة  ،إلػػى جانػػب
ذلػؾ أفسػح المجػاؿ السػتقباؿ الكدائػع بكافػػة أنكاعهػا كالعمػؿ عمػى تػ ميف التكظيفػات المناسػػبة
الناجحة لها.
 -4المصرؼ العقارم :ال ايػة منػي تمكيػؿ االنشػطة العقاريػة مػف بنػا المسػاكف كالفنػادؽ كاألبنيػة
ال زمػػة لمصػػناعة كمسػػاعدة صػ ار المػػدخريف عمػػى امػػت ؾ المسػػاكف كترميمهػػا ،كذلػػؾ عبػػر
منح قركض مف أجؿ عمميات البنا تمؾ  ،كالمسالمة في الحركة العمرانية في الب د.
 -5مصػػرؼ التسػػميؼ الشػػعبي :كيهػػدؼ لػػذا المصػػرؼ إلػػى تقػػديـ التسػػهي ت االئتمانيػػة لمتجػػار
كأرباب المهف كالحرفييف كالمكظفيف كبقية ذكم الدخؿ المحدكد  ،كما يقكـ بإصدار شػهادات
االسػػتثمار لتشػػجيع االدخػػار كذلػػؾ لخدمػػة األلػػداؼ الحككميػػة فػػي تجميػػع المػػدخرات نكاعػػادة
تكظيفها.
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 -6مصػػرؼ التػػكفير :حتػػى كقػػت قريػػب كػػاف لػػذا المصػػرؼ يعمػػؿ كمنظمػػة ادخاريػػة تحػػت اسػػـ
صػػندكؽ تػػكفير البريػػد ،يهػػدؼ إلػػى تجميػػع المػػدخرات الص ػ يرة كالمتكسػػطة مػػف  100ؿ.س
إلى أكبر المبالد ،كمؤخ انر تـ تحكيؿ لذا المنظمة إلى مصرؼ أطمؽ عميي مصرؼ التػكفير،
حيث بدأ بتقديـ عمميات اإلقراض كتقديـ التسهي ت كةير ذلؾ.
المصارؼ الخاصة :تـ السماح بافتتاح المصػارؼ الخاصػة فػي سػكرية بمكجػب المرسػكـ رقػـ /28/
لعاـ 2001ـ كتمت المباشرة الفعميػة فػي ت سػيس لػذا المصػارؼ فػي بدايػة عػاـ 2004ـ ،كذلػؾ مػف
أجؿ تمبية متطمبات كاحتياجات السػكؽ مػف الخػدمات المصػرفية الحديثػة كالمتطػكرة .كمػف المصػارؼ
الخاصة التي تـ افتتاحها  :المصػرؼ الػدكلي لمتجػارة كالتمكيػؿ ،مصػرؼ سػكرية كالمهجػر ،مصػرؼ
بيمػػك السػػعكدم الفرنسػػي ،مصػػرؼ عػػكدة سػػكرية ،مصػػرؼ العربػػي  ،مصػػرؼ بركػػة  ...فض ػ ن عػػف
بعػػض الفػػركع التػػي افتتحتهػػا لػػذا المصػػارؼ فػػي المحافظػػات ،كقػػد بمػػد رأس مػػاؿ كػػؿ كاحػػد مػػف لػػذا
المصارؼ عند بداية عممها  /30/مميكف دكالر .49

كلقد حدد قانكف النقد االساسي السكرم العمميات التي يمكف لممصارؼ الخاصة القياـ بها كلي :50
 .1قبكؿ الكدائع بالعممة السكرية كاألجنبية جاؿ مختمفة.
 .2خصػـ األكراؽ التجاريػة نكاسػناد األمػر كالسػفاتج كبصػػكرة عامػة خصػـ جميػع كثػائؽ التسػػميؼ
كأسنادا.
 .3خصـ أسناد القركض القابمة لمتداكؿ أك ةير القابمة لي.
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المهندس  ،منيرة ( :)2006تقكيـ أدا المصارؼ باستخداـ ادكات التحميؿ المالي(دراسة ميدانية لممصرؼ الصناعي السكرم) ،رسالة ماجستير في

المحاسبة ،كمية االقتصاد ،جامعة تشريف ،ص.15
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القانكف رقـ ( )28تاريخ ( 2001/4/16قانكف المصارؼ الخاصة)  ،المادة .12
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 .4تمكيػ ػػؿ العمميػ ػػات التجاريػ ػػة كمػ ػػنح القػ ػػركض كالسػ ػػمؼ ب نكاعهػ ػػا مقابػ ػػؿ ضػ ػػمانات عينيػ ػػة أك
شخصية ،كةيرلا مف الضمانات التي يحددلا مصرؼ سكرية المركزم.
 .5إصػػدار شػػهادات اإليػػداع كالقػػيـ المتداكلػػة المنتجػػة لمفكائػػد كأسػػناد السػػحب كالسػػفاتج ككتػػب
االعتماد كالشيكات كالحكاالت عمى اخت ؼ أنكاعها كاالتجار بهذا األكراؽ.
 .6تػػكفير التسػػهي ت االزمػػة لعمميػػات الحفػػظ األمػػيف لمنقػػكد كاألكراؽ الماليػػة كالمقتنيػػات الثمينػػة
كالكثائؽ.
 .7فتح حسابات جارية كحسابات تكفير .
 .8تقديـ خدمات الدفع كالتحصيؿ.
 .9إصدار أدكات الدفع بما فػي ذلػؾ السػحكبات المصػرفية كبطاقػات الػدفع كاالئتمػاف كالشػيكات
السياحية نكادارتها كفؽ التعميمات الصادرة عف لجنة إدارة مكتب القطع.
 .10شػ ار كسػػائؿ الػػدفع المحػػررة بػػالعم ت األجنبيػػة جميعهػػا كبيعهػػا كالتعامػػؿ بهػػا فػػي أسػكاؽ
الصرؼ ا نية كا جمة كفقا ألنظمة القطع النافذة.
 .11االستدانة جاؿ مختمفة كقبكؿ الكفاالت ب نكاعها.
 .12ش ػ ار كبيػػع أسػػهـ كسػػندات الشػػركات المسػػالمة المطركحػػة أسػػهمها عمػػى االكتتػػاب العػػاـ,
ككػػػذلؾ األكراؽ الماليػ ػػة األخػ ػػرل المسػ ػػمكح بتػ ػػداكلها فػ ػػي الجمهكريػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػكرية كفػ ػػؽ
الضكابط كالنسب التي يحددلا مصرؼ سكرية المركزم.
 .13كبشػكؿ عػػاـ القيػػاـ لمصػمحتي أك مصػػمحة ال يػػر ،أك االشػػتراؾ معػي فػػي الجمهكريػػة العربيػػة
السػػكرية أك فػػي الخػػارج ،بالخػػدمات الماليػػة كالمص ػرفية جميعهػػا كعمميػػات الخصػػـ كالتسػػميؼ
نكاصدار الكفاالت.
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 3-3تقييم إمكانية تطبيق أسموب المقارنة المرجعية في المصارف السورية.
بهدؼ البد بدراسة تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية في المصارؼ السكرية قامت الباحثة باالعتمػاد
عمػى أسػمكب المقابمػػة كأسػمكب االسػػتبياف لجمػع معمكمػػات أكليػة كمباشػرة عػف مكضػػكع البحػث ،كقبػػؿ
البد باستخداـ أسمكب المقابمة كاالستبياف تػـ زيػارة عػدة مػد ار مصػارؼ فػي مدينػة حمػاة ألخػذ نظػرة
عامػػة عمػػا إذا كانػػت لنػػاؾ بعػػض المصػػارؼ تطبػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة كالتعػػرؼ عمػػى مػػدل اط ػ ع
المػػد ار عمػػى أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة ك سػػمكب مػػف أسػػاليب تحسػػيف جػػكدة الخػػدمات المص ػرفية ،
كمػػف خػ ؿ الزيػػارات تػػـ االطػ ع عمػػى مػػدل معرفػػة المػػد ار بعمػػـ الجػػكدة بشػػكؿ عػػاـ كخاصػػة أدكات
الجكدة ككنهػا ستسػتخدـ ضػمف خطػكات المقارنػة المرجعيػة  ،كمػا سػيتـ اسػتخدامها قبػؿ كبعػد تطبيػؽ
المقارنػػة المرجعيػػة ككسػػيمة لقيػػاس جػػكدة الخدمػػة كذلػػؾ لتحديػػد أسػػئمة مناسػػبة يػػتـ طرحهػػا لتصػػميـ
استبيانات مناسبة  ،كتبيف لنا خ ؿ لذا الزيارات كجكد نقص كبير بمعمكمات مد ار المصارؼ عػف
المقارنة المرجعية كعمـ الجكدة بشكؿ عاـ
 1-3-3استخدام أسموب المقابمة:
قبػػؿ القيػػاـ باالسػػتبياف ،تػػـ لقػػا  /10/مػػد ار مصػػارؼ كجػػي لهػػـ الحقػان االسػػتبياف حيػػث طػػرح عمػػيهـ

األسئمة التالية:

 .1ماذا تعرفكف عف فكائد المقارنة المرجعية لممصارؼ ؟
 .2ماذا تعرفكف عف الجكدة؟
 .3ماذا تعرفكف عف الجكدة في المصارؼ ؟
 .4ماذا تعرفكف عف أدكات الجكدة االحصائية كاستخدامها في المصارؼ ؟
 .5لؿ ترحبكف بتطبيؽ أساليب حديثة لتطكير األدا (مثؿ المقارنة المرجعية) في مصارفكـ؟
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كيمكف تكضيح اإلجابات عمى األسئمة السابقة مف خ ؿ الجدكؿ ()1-3
الجدول ( )1-3إجابات مدراء المصارف على األسئلة المتعلقة بالمقارنة المرجعٌة والجودة.
يارا تعشفىٌ
عٍ انجىدة

يارا تعشفىٌ عٍ
انجىدة في
انًصاسف

يارا تعشفىٌ عٍ
أدواث انجىدة
االحصائيت
واستخذايها في
انًصاسف

هم تشحبىٌ
بتطبيق أسانيب
حذيثت نتطىيش
االداء في
يصاسفكى

1

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

2

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

3

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

4

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

5

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍ
أداء انًؤسساخ

ذطثٛك ISO

ٔسٛهح نرحهٛم
انثٛاَاخ

َؼى

6

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

7

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

8

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

9

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

11

نى َسًغ ػُٓا

ٔسٛهح نرحسٍٛ
يٕاطفاخ انًُرح
ف ٙانًظاَغ

األداء األفضم

نى َسًغ ػُٓا

َؼى

انسؤال
انًذٚش

يارا تعشفىٌ
عٍ فىائذ
انًقاسَت
انًشجعيت
نهًصاسف

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.
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النتيجػػة الممفتػػة لمنظػػر أف الجميػػع أجػػاب إجابػػات تشػػير لعػػدـ كجػػكد أم معمكمػػات لػػديهـ عػػف أسػػمكب
المقارنة المرجعية في المصارؼ كال عف الجكدة كحتى أنهـ كانكا يعتقدكف أف الجكدة إنما تطبؽ في
المصانع مف أجؿ جكدة المنتجات فحسب  ،إال مػدي انر كاحػدان فػي أحػد المصػارؼ الخاصػة كالػذم لػك
فرع لممركز الرئيسي كالذم يطبؽ .ISO 9001
بالنسبة إلجابات السؤاؿ الخامس لؿ ترحبكف بتطبيؽ أساليب حديثة لتطكير األدا في مصػارفكـ؟
فرةـ ترحيبهـ كرةبتهـ في التطبيؽ إال أنهـ يخشكف عدـ سماح القكانيف بتطبيؽ مثؿ لذا األساليب،
كاف تمؾ القكانيف قد تقؼ عقبة أمػاـ تػكفير مسػتمزمات التطبيػؽ كخاصػة تػ ميف المػكارد الماليػة ماعػدا
المدير رقـ  /5/الذم أبدل استعدادان إيجابيان.
كف ػػي بحثن ػػا ع ػػف أس ػػباب نق ػػص معمكم ػػات م ػػد ار المص ػػارؼ ع ػػف المقارن ػػة المرجعي ػػة بش ػػكؿ خ ػػاص
كالجكدة بشكؿ عاـ تبيف لنػا أف بعػض مػد ار المصػارؼ ليسػكا مػف حممػة شػهادة اإلجػازة بػؿ يحممػكف
شهادة متكسطة  ،كلـ يتـ تدريسهـ لذا المكاضيع في معالدلـ كما كأف بعػض كميػات االقتصػاد فػي
الجامعات السكرية كالتي تقكـ بتدريس مادة إدارة الجكدة الشاممة ال يكجد فيها أبحاث تشير لممقارنػة
المرجعي ػػة كحت ػػى ف ػػي أقس ػػاـ التمكي ػػؿ كالمص ػػارؼ ال ي ػػتـ التركي ػػز بش ػػكؿ ك ػػاؼ عم ػػى ج ػػكدة الخدم ػػة
كخصكص ػػية الخ ػػدمات المصػ ػرفية  ،كم ػػا ي ػػتـ تدريس ػػي لػ ػك كػ ػ ـ ع ػػاـ ع ػػف ديم ػػنج كج ػػكراف ،كبع ػػض
المشػػاكؿ العامػػة التػػي ت مػػب عميهػػا المشػػاكؿ اإلنتاجيػػة دكف إيضػػاح كػػاؼ لمفهػػكـ كأبعػػاد الجػػكدة فػػي
الخ ػػدمات  ،كم ػػا أف م ػػف يقكم ػػكف بت ػػدريس الم ػػادة ل ػػـ أعض ػػا ليئ ػػات تدريس ػػية ةي ػػر متخصص ػػيف
بالجكدة أك أشخاص مف خارج الم ؾ معمكماتهـ محدكدة في لذا المجاؿ.
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 2-3-4استخدام أسموب االستبيان:
قامت الباحثة بتصميـ استبياف (الممحؽ  )A-1كاختبارا كتكزيعي عمى المصارؼ العاممة في سكرية.
كتػػـ عػػرض االسػػتبياف عمػػى المشػػرؼ الختيػػار مػػدل م ئمتهػػا لجمػػع البيانػػات ،كتعديمػػي بشػػكؿ أكلػػي
حسػػب مػػا ي ػ ارا المشػػرؼ ،ثػػـ هعػػرض عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكم ػيف لتعػػديؿ كحػػذؼ مػػا يمػػزـ الممحػػؽ
(.)A-2
اعتمدت الباحثة لتحديد محاكر االستبياف عمى الدراسات كاألبحاث السػابقة ،حيػث تػـ تسػميط الضػك
في المحاكر عمى النقاط االساسية التالية:
 التماـ اإلدارة العميا في المصارؼ السكرية بتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية.
 قدرة المكظفيف في المصارؼ السكرية عمى فهـ كتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية .
 الخدمات األكثر ألمية لتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية.
كتمت اإلجابة عمػى اسػئمة المحػاكر مػف خػ ؿ خمػس خيػارات متدرجػة مػف مكافػؽ بشػدة إلػى

ال

أكافؽ بشدة نكاعطا ع مة مقدارلا :
( )2+لإلجابػػة أكافػػؽ بشػػدة  )1+(،لإلجابػػة أكافػػؽ  )0(،لإلجابػػة محايػػد  )1-( ،لإلجابػػة ال
أكافؽ  )2-( ،لإلجابة ال أكافؽ بشدة .
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 توزي االستبيان:ت ػػـ إرس ػػاؿ االس ػػتبياف إل ػػى المص ػػارؼ العامم ػػة ف ػػي س ػػكريا كالمس ػػجمة ل ػػدل مفكض ػػية الحككم ػػة س ػػجؿ
المصارؼ حتى تاريخ  ، 2014/6/30كعددلا ( )20مصرؼ  /6/ ،مصارؼ تابعة لمقطاع العػاـ
ك /14/مصرؼ تابع لمقطاع الخاص.
بمد إجمالي االستبياف التي تـ تكزيعهػا فػي فػركع تمػؾ المصػارؼ  270اسػتبياف .ككمػا لػك مبػيف فػي
الش ػػكؿ ( ، )1-3ت ػػـ إرس ػػاؿ  200اسػ ػتبياف ع ػػف طري ػػؽ البري ػػد االلكتركن ػػي (باالعتم ػػاد عم ػػى دلي ػػؿ
المص ػػارؼ العامم ػػة ف ػػي س ػػكرية كالمكاق ػػع االلكتركني ػػة لممص ػػارؼ )  ،نكال ػػى  50مص ػػرؼ ع ػػف طري ػػؽ
الفاكس ،إضافة الى التسميـ المباشر في محافظة حماة (باليد) إلى  20مصرؼ.

الشكل ( )1-3طرق توزٌع االستبٌان .
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أما الردود على االستبٌان فكانت حسب الجدول ( )4-1على الشكل التالً:
الجدول ( )2-3طرق توزٌع االستبٌان  ،وعدد اإلجابات علٌه ،ونسبها.
ػذد

َسثح

ػذد اإلخاتاخ

َسثح اإلخاتاخ

طشٚمح ذٕصٚغ

انؼذد

اإلخاتاخ

اإلخاتاخ

انكايهح

انكايهح

تشٚذ انكرشَٔٙ

211

97

%4885

15

%785

فاكس

51

35

%71

2

%4

ذسهٛى يثاشش

21

16

%81

13

%6189

اإلخًانٙ

271

148

%5488

31

%11811

االسرثٛاٌ

شرح الجدكؿ السابؽ :لقد كرد ( )97إجابة عمى االستبياف التي أهرسمت عف طريؽ البريد االلكتركنػي
(أم بنسػػبة  )%48.5منهػػا ( )15إجابػػة كاممػػة (أم بنسػػبة  %7.5مػػف إجمػػالي االسػػتبيانات التػػي
كزعت عف طريؽ البريد االلكتركني ).
امػػا االسػػتبيانات التػػي تػػـ إرسػػالها عػػف طريػػؽ الفػػاكس  ،فقػػد كرد ( )35إجابػػة (بنسػػبة  )%70منهػػا
اجابتاف فقط كاممتاف (أم بنسبة  %4مف إجمالي االستبيانات التي كزعت عف طريؽ الفاكس).
كبالنسبة ل ستبيانات التي تـ تسميمها باليد بشػكؿ مباشػر فقػط تػـ اإلجابػة عمػى ( )16إجابػة (بنسػبة
 )%80منها ( )13اجابة كاممة (أي بنسبة  %4817من إجمالً االستبٌانات التً تم توزٌعها بشكل
مباشر).
فً النتٌجة  ،بلغ عدد اإلجابات على االستبٌان ( )826إجابة منها ( )10استبٌان بشكل كامل.
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كبالنسػػبة الختب ػػار ثب ػػات االس ػػتبياف ت ػػـ اسػػتخداـ البرن ػػامج اإلحص ػػائي  SPSSلحس ػػاب معام ػػؿ ألف ػػا
كركنبػاخ

 Cronbach's Alphaلقيػاس درجػة الثبػات  ،ككمػا مكضػح بالشػكؿ ( )2-3فقػد بم ػت

قيمتػػي  0.822كلػػك معامػػؿ ثبػػات مقبػػكؿ (ألنػػي أكبػػر مػػف  ،)%60وٌبييٌن الجييدول ( )1-1اإلجابييات
على االستبٌان متمثلة بالعالمات المقابلة لكل إجابة.
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Item Statistics



Case Processing Summary

Cases

N

%

Valid

30

100

Excluded

0

0

Total

30

100





Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

0.822

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items

N of
Items

0.628

23







Mean

Std.
Deviation

N

v1

1.93

1.048

30

v2

3.73

0.868

30

v3

2.1

1.242

30

v4

3.63

1.066

30

v5

3.6

1.354

30

v6

3.7

1.393

30

v7

2.33

1.348

30

vv1

4.23

1.073

30

vv2

4.33

0.959

30

vv3

4.2

0.925

30

vv4

2.7

1.557

30

vv5

3.37

0.999

30

vv6

4.1

1.029

30

vvv1

4

1.174

30

vvv2

3.93

1.172

30

vvv3

3.27

1.413

30

vvv4

3.77

1.251

30

vvv5

2.1

1.269

30

vvv6

4.13

1.224

30

vvv7

4

1.174

30

vvv8

4.03

1.129

30

vvv9

2.87

1.408

30

vvv10

2.6

1.354

30

SPSS  البرنامج اإلحصائي:المصدر

. Cronbach's Alpha) قٌمة معامل كرونباخ ألفا2-3( الشكل
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الجدول ()3-3اإلجابات على االستبٌان متمثلة بالعالمات المقابلة لكل إجابة.

Cronbach's Alpha

اإلجابات الكاملة

2.822

30
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 تحميل بيانات االستبيان:النتيجػػة عمػػى المحػػكر األكؿ (التمػػاـ اإلدارة العميػػا فػػي المصػػارؼ السػػكرية بتطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة
المرجعية):
مف خ ؿ التحميؿ السابؽ تبيف أف اةمب المصارؼ السكرية ال تممؾ فهمػان كاضػحان ألسػمكب المقارنػة
المرجعيػػة كذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ اإلجابػػة عمػػى الس ػؤاؿ األكؿ " لــدا اإلدارة العميــا فيمــا واضــحا اســموب
المقارنــة المرجعيــة"  ،بينمػػا أبػػدت بعػػض المصػػارؼ التمامػػا بتطبيػػؽ لػػذا األسػػمكب بحسػػب اجكبػػة
السؤاؿ الثاني لدا اإلدارة العميا اىتماما بتطبيق أسـموب المقارنـة المرجعيـة  ،مػع بعػض الػتحفظ
عم ػػى السػ ػؤاؿ الثال ػػث " إن اإلدارة العميـــا فـــي المصـــرف عمـــى اســـتعداد لتـــوفير كافـــة المســـتمزمات
واالمكانيات المادية لتطبيق أسموب المقارنة المرجعية فاةمب اإلجابات كانت سمبية .
كبالنسػػبة لمس ػؤاؿ ال اربػػع ال يوجــد مــان لــدا إدارة المصــرف مــن تخصــيا وقــت لمعــاممين لــدييا
لتدريبيم عمى ىذا ااسموب كانػت الػردكد متعمقػة بالسػؤاؿ الثػاني كالثالػث  ،فالمصػارؼ التػي ابػدت
رةبة بالتطبيؽ لـ يكف لديها مانع مف تخصيص كقت لمعامميف لتدريبهـ عمى تطبيؽ أسمكب المقارنة
المرجعية.
ف ػػي ح ػػيف كان ػػت أةم ػػب اإلجاب ػػات عم ػػى السػ ػؤاؿ الخ ػػامس كالسػ ػؤاؿ الس ػػادس ايجابي ػػة فم ػػـ يك ػػف ل ػػدل
المصػارؼ مػػانع لمتعػاكف مػػع مصػارؼ اخػػرل  ،كتقػديـ حػكافز كمكافػآت لألفػراد فػي حػػيف طبقػت لػػذا
األسمكب.

72

أمػػا االجابػػات عمػػى الس ػؤاؿ السػػابع

أن اإلدارة العميـــا فـــي المصـــرف تأخـــذ بعـــين االعتبـــار عنـــد

التوظيــف معرفــة ااف ـراد المتقــدمين بــأدوات الجــودة وااســاليب اإلحصــائية" فهػػي تبػػيف أف أةمػػب
اإلدارات في المصارؼ ال ت خذ ذلؾ بالحسباف .
كالج ػػدكؿ ( )4-3يب ػػيف التكزي ػػع التكػ ػرارم المطم ػػؽ لممح ػػكر األكؿ م ػػف االس ػػتبياف  ،كالش ػػكؿ ()3-3
يكضح المخطط البياني لهذا المحكر:
الجدول ( )4-3التوزٌع التكراري المطلق للمحور األول من االستبٌان.

المحور
األول
8
4
1
2
3
4
5
الكلً

ال أوافق
بشدة
العدد
84
8
84
4
1
2
7
21

ال أوافق

محاٌد

أوافق

أوافق بشدة

العدد
84
8
88
4
3
1
84
24

العدد
1
5
0
4
4
8
1
44

العدد
4
85
4
83
88
84
4
43

العدد
8
2
8
3
7
80
2
12
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الشكل ( )3-3المخطط البٌانً للمحور األول من االستبٌان .
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النتيج ػػة عم ػػى المح ػػكر الث ػػاني( ق ػػدرة الم ػػكظفيف ف ػػي المص ػػارؼ الس ػػكرية عم ػػى فه ػػـ كتطبي ػػؽ أس ػػمكب
المقارنة المرجعية) :
بينت اإلجابات عمى السؤاؿ األكؿ يمتمك الموظفون في المصرف لديكم مسـتويات تعمـيم مناسـبة
تمكـنيم مــن فيــم أســموب المقارنــة المرجعيـة  ،كالسػؤاؿ الثػاني يتمتـ الموظفــون فــي المصــرف
لــديكم بمســـتوا ثقــافي عـــالي يمكــنيم مـــن فيــم أســـموب المقارنــة المرجعيـــة أف أةمػػب مػػكظفي
المصػػارؼ لػػديهـ مسػػتكيات تعميميػػة كتثقيفيػػة تمكػػنهـ مػػف فهػػـ كتطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة كالمرجعيػػة،
كلكنهـ يبدكف عادة مقاكمػة لمت يػر بحسػب اجابػات السػؤاؿ الثالػث " ال يقـاوم المـوظفين لـديكم عـادة
أنشطة التغيير ميما كان نوعيا ".
أم ػػا بالنس ػػبة لمسػ ػؤاؿ ال ارب ػػع يتـــوفر لـــدا المـــوظفين لـــديكم معرفـــة جيـــدة بااســـاليب االحصـــائية
المستخدمة في الجودة فكانت بعض اإلجابات بشكؿ ايجابي كالبعض االخر سمبي.
كاتخػػذت اةمػػب إجابػػات الس ػؤاؿ الخػػامس النظــام المتبــ فــي المصــرف يعطــي المــوظفين القــدرة
والمرونـة الكافيـة لتقـديم الخدمـة المصـرفية" مكقػؼ الحيػاد .كمػا أكضػحت إجابػات السػؤاؿ السػادس
"يتعامـــل الموظفـــون لـــديكم عـــادة مـــ شـــكاوي العمـــالء بموضـــوعية وتفيـــم" أف اةم ػػب م ػػكظفي
المصرؼ يتعاممكف عادة مع شكاكم العم

بمكضكعية كتفهـ.

كالجػػدكؿ ( )5-3يب ػػيف التكزي ػػع التكػ ػرارم المطم ػػؽ لممح ػػكر الث ػػاني م ػػف االس ػػتبياف  ،كالش ػػكؿ ()4-3
يكضح المخطط البياني لهذا المحكر:
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الجدول ( )5-3التوزٌع التكراري المطلق للمحور الثانً من االستبٌان.

المحور
الثانً
8
4
1
2
3
4
الكلً

ال أوافق
بشدة
العدد
8
8
8
7
8
8
82

ال أوافق

محاٌد

أوافق

العدد
4
8
8
6
1
4
85

العدد
4
8
8
4
83
4
41

العدد
7
88
83
3
4
81
37
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أوافق
بشدة
العدد
84
84
84
4
3
84
45

النتيجة عمى المحكر الثالث (الخدمات المصرفية االكثر ألمية لتطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية):
يحتػكم لػذا المحػكر عمػى  10اسػئمة  ،بينػت اإلجابػات عمػى السػؤاؿ االكؿ يمكـن مالحظـة ازدحــام
العمــالء فــي المصــرف لــديكم كاإلجابػػة عمػػى الس ػؤاؿ الثػػاني ىــل مــن اســباب ازدحــام المصــرف
بالعمالء زيادة عدد المتعاممين م المصرف أف معظػـ المصػارؼ تعػاني مػف ازدحػاـ ك زيػادة عػدد
العم ػ

لػػديها كممكػػف إيعػػاز ذلػػؾ إلػػى اة ػ ؽ بعػػض فػػركع المصػػارؼ فػػي بعػػض المنػػاطؽ السػػكرية

كتركزلا في مناطؽ أخرل.
أمػ ػػا بالنسػ ػػبة لمس ػ ػؤاؿ الثالػ ػػث " يمكــــن مالحظــــة ازدحــــام العمــــالء بســــبب كثــــرة توجيــــو ااســــئمة
واالستفســارات مــن قبــل العميــل وبالتــالي ضــياع الوقــت المخصــا لكــل مــنيم" فكانػػت اإلجابػػات
متباينػػة فػػبعض المصػػارؼ عػػزت االزدحػػاـ لػػديها لكث ػرة استفسػػارات العميػػؿ كبالتػػالي ضػػياع الكقػػت
المخصص لي ،بينما بعض المصارؼ كانت إجاباتها سمبية.
ربػع " يطمـب العميـل المتعامـل لـديكم خـدمات مصـرفية دون اخـرا"
كما أكضحت إجابات السػؤاؿ ال ا

أف اةمػ ػػب العم ػ ػ

يمكػ ػػف أف تطمػ ػػب خػ ػػدمات مص ػ ػرفية دكف أخػ ػػرل (يمكػ ػػف ايعػ ػػاز ذلػ ػػؾ الخػ ػػت ؼ

المستكيات االجتماعية المتعاممة مع المصارؼ كبالتالي اخت ؼ طبيعة الخدمات المقدمة).
بينما كانػت اةمػب اإلجابػات عمػى السػؤاؿ الخػامس يستفسـر العميـل لـديكم عـن خـدمات ال يوفرىـا
المصرف" سمبية .
كبالنس ػػبة لزي ػػادة الطم ػػب عم ػػى الخ ػػدمات االلكتركني ػػة دكف ب ػػاقي الخ ػػدمات بحس ػػب السػ ػؤاؿ الس ػػادس
يمكـــن مالحظـــة زيـــادة الطمـــب لـــديكم عمـــى الخـــدمات االلكترونيـــة دون بـــاقي الخـــدمات فػػيمكف
م حظة أف أةمب اإلجابات كانت ايجابية.
اما بخصكص نكع الخدمة المصػرفية اإللكتركنيػة التػي يمكػف م حظػة زيػادة الشػككل عميهػا فػن حظ
أف أةمػػب ال ػػردكد االيجابيػػة ترك ػػزت عمػػى خدم ػػة الص ػراؼ األل ػػي كخدمػػة الرس ػػائؿ القصػػيرة (السػ ػؤاؿ
77

السابع كالثامف)  ،بينما تفاكت الردكد عمى خدمة االنترنت المصرفي كخدمة تكطيف الفكاتير (السؤاؿ
التاسع كالعاشر).
كالجػػدكؿ ( )6-3يبػػيف التكزيػػع التك ػرارم المطمػػؽ لممحػػكر الثالػػث مػػف االسػػتبياف  ،كالشػػكؿ ()5-3
يكضح المخطط البياني لهذا المحكر:
الجدول ( )6-3التوزٌع التكراري المطلق للمحور الثالث من االستبٌان.

المحور
الثالث
8
4
1
2
3
4
5
6
7
80
الكلً

ال أوافق
بشدة
العدد
4
4
2
4
81
4
4
8
3
5
20

ال أوافق

محاٌد

أوافق

العدد
4
4
5
2
6
4
4
1
80
80
30

العدد
4
1
1
1
2
4
4
1
3
3
14

العدد
84
84
7
88
1
6
84
80
2
2
63
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أوافق
بشدة
العدد
84
88
5
80
4
84
84
81
4
2
71

الشكل ( )5-3المخطط البٌانً للمحور الثالث من االستبٌان .
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كالشكؿ ( )6-3يبيف التكزيع التكرارم المطمؽ عمى جميع المحاكر السابقة:

الشكل ( )6-3التوزٌع التكراري المطلق المحاور الثالثة من االستبٌان .
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 4-3وض دليل إرشادي خاا لتطبيق أسموب المقارنة المرجعية في المصارف السورية.
تـ إعػداد دليػؿ إرشػادم خػاص لتطبيػؽ أسػمكب المقارنػة المرجعيػة فػي المصػارؼ السػكرية مػف خػ ؿ
مراعاة النقاط التالية:
-

الدراسة النظرية في البحث.

 الزيارات الميدانية لمعظـ المصارؼ المكجكدة في محافظة حماة ،كالمقاب ت الشخصية معالمد ار كالمكظفيف .
 نتائج االستبيانات في الفقرات السابقة . االستعانة بالنماذج المكضحة في الجز النظرم لتطبيؽ المقارنة المرجعية.حيػػث قامػػت الباحثػػة بكضػػع نمػػكذج خػػاص يسػػاعد المصػػارؼ السػػكرية عمػػى تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة
المرجعيػػة بشػػكؿ كاض ػح كسػػهؿ مراعيػػة فيػػي مػػا تػػـ التكصػػؿ إليػػي ع ػف قمػػة المعمكمػػات لػػدل مػػد ار
المصػارؼ فػي سػػكرية عػف الجػكدة بشػػكؿ عػاـ كالمقارنػة المرجعيػػة بشػكؿ خػاص مػػف خػ ؿ الم ارحػػؿ
التالية:
المرحمة ااولى  -إقناع اإلدارة العميا لممصرف المقارن والحصول عمى دعميا:
تعد لذا المرحمة ألـ مرحمة عمػى اإلطػ ؽ لعمميػة تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة فػي المصػارؼ السػكرية
بشكؿ خػاص  ،خاصػة فػي ظػؿ الكضػع الػرالف لمػد ار المصػارؼ السػكرية مػف ناحيػة عػدـ االطػ ع
كعػدـ تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة كأسػاليب الجػكدة بشػكؿ عػاـ فػي المصػارؼ السػكرية  ،ممػا يسػػتدعي
جه ػػد خ ػػاص إلقن ػػاع الم ػػد ار ب لمي ػػة كج ػػدكل تطبي ػػؽ المقارن ػػة المرجعي ػػة  ،كتتض ػػمف ل ػػذا الخط ػػكة
األنشطة التالية:
81



الحصكؿ عمى التزاـ اإلدارة العميا :مف خ ؿ إيضاح ألمية كفكائد المقارنة المرجعية كيجػب
لن ػػا العناي ػػة بش ػػكؿ خ ػػاص بإيض ػػاح أمثم ػػة ح ػػكؿ انتش ػػار عم ػػكـ الج ػػكدة كالتحس ػػيف المس ػػتمر
كتطبيقاتهػػا كالمقارنػػة المرجعػػة فػػي مختمػػؼ المؤسسػػات كمنهػػا المصػػارؼ فػػي الػػدكؿ المتقدمػػة
كدكرلػػا فػػي التقػػدـ كالتطػػكر الحاصػػؿ ،كذلػػؾ سػػعيان ك ار الحصػػكؿ عمػػى الػػدعـ كالص ػ حيات
كالتسهي ت مف اإلدارة العميا ال زمة لمقياـ بالمقارنة المرجعية .
إف تطبيؽ المقارنة المرجعية يتطمب قد انر كبي انر مف الجهد كالكقت كالمػاؿ ،كمػا يتطمػب إجػ ار
الت يي ػرات الضػػركرية عمػػى العمميػػات التػػي تشػػممها المقارنػػة ،األمػػر الػػذم يتطمػػب أف تكػػكف
اإلدارة العمي ػ ػػا لممص ػ ػػرؼ المق ػ ػػارف عم ػ ػػى قناع ػ ػػة كاس ػ ػػتعداد لتخص ػ ػػيص األمػ ػ ػكاؿ كالمع ػ ػػدات
كاألشخاص ال زمة لنجاح المقارنة.



الحصكؿ عمى دعـ اإلدارة العميا لممصرؼ المقارف  ،يجب التركيز عمى تكعيتهػا مػف ناحيػة
أف عمميػػة التطبيػػؽ لممقارنػػة المرجعيػػة تتضػػمف إعػػداد فػػرؽ عمػػؿ مدربػػة عمػػى أسػػس كمبػػادئ
الجػ ػػكدة مثػ ػػؿ :أسػ ػػمكب العمػ ػػؿ كفريػ ػػؽ ،كأدكات الجػ ػػكدة كأسػ ػػاليب التفكيػ ػػر اإليجابيػ ػػة تجػ ػػاا
المشاكؿ ل عتراؼ بكجكدلا (كالتػي قػد تػزداد أضػرارلا عنػد العمػؿ بالطريقػة التقميديػة القائمػة
عم ػػى ت طي ػػة المش ػػاكؿ كالخ ػػكؼ م ػػف االعتػ ػراؼ به ػػا) ،كأف االعتػػراؼ بالمش ػػكمة يعن ػػي قط ػػع
 %75نحك الحؿ ،كأف فريؽ العمؿ الذم سيتـ ت ليمي عمى كيفيػة حػؿ المشػاكؿ مػف جػذكرلا
لمنػػع تكرارلػػا سػػيتـ تدريب ػي عمػػى كػػؿ مػػا سػػبؽ ك سػػاليب ستتضػػمنها المقارنػػة المرجعيػػة ممػػا
سيرفع سكية العامميف في المصرؼ المقارف كسيرتفع أدا المصرؼ المقارف بشكؿ عاـ .



يج ػػب القي ػػاـ بش ػػرح م ػػكجز ل ػػإلدارة العمي ػػا ح ػػكؿ خطػ ػكات المقارن ػػة المرجعي ػػة نكاظه ػػار الفائ ػػدة
المباشرة التي سيحصؿ عميها المصرؼ المقػارف مػف خػ ؿ االسػتفادة مػف المصػرؼ الشػريؾ
كأف عمميػػة المقارنػػة المرجعيػػة يمكػػف تكرارلػػا مػػع عػػدة مصػػارؼ ش ػريكة قػػد تكػػكف محميػػة أك
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إقميميػ ػػة أك دكليػ ػػة ممػ ػػا سيسػ ػػالـ فػ ػػي نقػ ػػؿ األسػ ػػاليب المختمفػ ػػة كالمتقدمػ ػػة المسػ ػػتخدمة فػ ػػي
المصارؼ األخرل لممصرؼ المقارف .


التركيػػز أيضػػا عمػػى أف العمػ

حاليػان كبسػػبب ثػػكرة االتصػػاالت أصػػبحكا يطػػالبكف باألفضػػؿ

باسػػتمرار بسػػبب االط ػ ع عمػػى المصػػارؼ العالميػػة كالخػػدمات المكجػػكدة بهػػا ممػػا يسػػتدعي
التطكير السريع في جميع المؤسسػات السػكرية كمنهػا المصػارؼ لمبقػا فػي سػاحة المنافسػة،
كالمقارنة المرجعية لي خير أسمكب لتمبية عم

المصرؼ.

المرحمة الثانية  -التخطيط لتطبيق المقارنة المرجعية:
عمميػػة التخطػػيط تتضػػمف تحديػػد السياسػػة كاأللػػداؼ المناسػػبة ككضػػع الخط ػكات لمكصػػكؿ لأللػػداؼ
كالعم ػؿ عمػػى تحديػػد المتطمبػػات الماديػػة كالبش ػرية ال زمػػة لتطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة كمػػف ثػػـ أخػػذ
مكافقة اإلدارة العميا لممصرؼ المقارف عمى ما سبؽ كيتضمف لذا ما يمي:
 تحديػػد اإلدارة العميػػا لممصػػرؼ المقػػارف لسياسػػة جديػػدة يكػػكف التحسػػيف المسػػتمر جػػز رئيسػػي
منهػػا كتحديػػد لػػدؼ اسػػتراتيجي لممرحمػػة القادمػػة كالمتضػػمنة تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة كالػػذم
يمكف أف يككف:
الكصكؿ لمستكل المصارؼ العالمية مف خ ؿ تطبيؽ أساليب التحسيف المستمر لمجكدة
(أسمكب المقارنة المرجعية ك حد أساليب التحسيف المستمر لمجكدة) نكاع ف اإلدارة لسياسػتها
كألدافها الجديدة ليطفمع عميها جميع العامميف في المصرؼ.
 تككيف فريؽ العمؿ المسؤكؿ عف عممية المقارنة المرجعية  ،كيجب أف يتضمف الفريؽ ممثؿ
مكسػػع مػػف مختمػػؼ األقسػػاـ لكسػػب الػػدعـ
اإلدارة العميػػا كيمكػػف مبػػدئيان تشػػكيؿ فريػػؽ عمػػؿ ف
كالمشػػاركة مػػف األقسػػاـ كبػػنفس الكقػػت لمتكعيػػة كالت ليػػؿ ألكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف المػػكظفيف
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ضمف إطار نشر ثقافة التحسيف المستمر مف خ ؿ منهجية المقارنة المرجعية (فريؽ العمؿ
لذا مف الممكػف أف ينضػـ لػي الحقػان ممثمػيف عػف المصػرؼ الشػريؾ لممسػالمة فػي الد ارسػات
كتجمي ػػع كتحمي ػػؿ البيان ػػات) .حي ػػث ت ػػـ تحدي ػػد الص ػػفات الكاج ػػب تكافرل ػػا ف ػػي أعض ػػا فري ػػؽ
العمؿ(الصػػفات الشخصػػية) بنػػا عمػػى أخ قيػػات المقارنػػة المرجعيػػة المكضػػحة فػػي الد ارسػػة
النظرية كلي:
 السمعة الطيبة كاألمانة كاألخ ؽ الحسنة.
 الهدك كاالتزاف في معالجة األمكر كالرزانة كالتعقؿ عند اتخاذ الق اررات.
 المركنة كسعة األفؽ.
 القدرة عمى ضبط النفس عند المزكـ.
 المظهر الحسف.
 احتراـ نفسي كاحتراـ ال ير.
 اإليجابية في العمؿ.
 القدرة عمى االبتكار كحسف التصرؼ.
 أف تتسـ ع قاتي مع زم ئي ك رؤسائي كمرؤكسيي بالكماؿ كالتعاكف.
كيجب مراعاة النقاط التالية مف الناحية المهنية في اختيار فريؽ العمؿ :
 تحصيمي العممي (جامعي).
 ت ليمي المناسب في مجاؿ الحاسكب.
 خبرتي كمقدرتي كفهمي ألساليب العمؿ في المصرؼ.
 كجكد عضك يمثؿ اإلدارة العميا.
 كجكد عضك ذك خبر بالمقارنة المرجعية كأدكات كأساليب الجكدة(الباحثة).
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 تحديػػد لػػدؼ فريػػؽ العمػػؿ ضػػمف إطػػار الهػػدؼ االسػػتراتيجي لػػإلدارة العميػػا كالػػذم يمكػػف أف
يك ػػكف :تحس ػػيف عممي ػػات أك خ ػػدمات مح ػػددة م ػػف خػ ػ ؿ تطبي ػػؽ أس ػػمكب المقارن ػػة المرجعي ػػة
كت سػػيس البنيػػة التحتيػػة ال زمػػة لتعمػػيـ تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة عمػػى كػػؿ عمميػػات
كخدمات المصرؼ.
 تحديػد خطػػة العمػػؿ (الخطػكات ال زمػػة) لتحقيػػؽ الهػػدؼ لفريػػؽ العمػػؿ كالػػذم تعتبػػر المقارنػػة
المرجعية جز رئيسي منها.
 التنسػ ػػيؽ مػ ػػع اإلدارة لتحديػ ػػد الح ػ ػكافز كالمكافػ ػػآت لفريػ ػػؽ عمػ ػػؿ المقارنػ ػػة المرجعيػ ػػة كلجميػ ػػع
العػػامميف المسػػالميف ف ػػي إنجػػاح المقارن ػػة المرجعيػػة  ،حي ػػث أف لػػذا الحػ ػكافز ستسػػالـ ف ػػي
إنجاح تطبيؽ المقارنة المرجعية مما سنعكس ايجابيان عمى تحسيف األدا لممصرؼ المقارف.
 تحديد المتطمبات(المكارد) كالزمف ال زـ لمخطة المقترحة.
 اط ع اإلدارة العميا عمى الخطة كأخذ مكافقتها عميها.
المرحمة الثالثة  -مرحمة التوعية والتأىيل والتدريب في المصرف المقارن:
 تنفيذ تكعية عامة لكافة العامميف في المصرؼ المقػارف حػكؿ مفػاليـ الجػكدة كألميػة تحسػيف
الجػػكدة لممصػػارؼ السػػكرية كألميػػة المقارنػػة المرجعػػة لممصػػرؼ المقػػارف ك سػػمكب لمتحسػػيف،
كم ارحػػؿ المقارنػػة المرجعيػػة نكايضػػاح دعػػـ كتبنػػي اإلدارة العميػػا لممكضػػكع ،كضػػركرة التعػػاكف
كالعمؿ الجماعي لتحقيؽ النجاح الذم لك نجاح لمجميع .
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 تدريب فريؽ العمؿ عمى النقاط األساسية التالية:
-

أساليب جمع البيانات (االستبياف-المقابمة-الم حظة).

 أساليب تحميؿ البيانات كتحكيمها لمعمكمات مفيدة (أدكات الجكدة). األسس العممية لمعمؿ كفريؽ كأسس حؿ المشاكؿ كالتحسيف المستمر. ألمية كمفهكـ كأنكاع كطرؽ المقارنة المرجعية. خطكات المقارنة المرجعية . أخ قيات المقارنة المرجعية. يجػػب إيضػػاح لمعػػامميف كلفريػػؽ العمػػؿ عمػػى كجػػي الخصػػكص أف مػػا يػػتـ تطبيقػػي سػػينعكس
ايجابيان عمى الجميع كأف أم تعديؿ أك ت ير سيككف الهدؼ مني:
 رفع سكية أدا المصرؼ . خفض األخطا كالمشاكؿ. تحقيؽ أفضؿ أساليب لمعمؿ مقارنة مع مصارؼ اكثر تطك انر. كالبد مف اإلشارة ضمف لذا الخطكة لكجػكد مكافػآت كتحفيػز كخاصػة فػي حػاؿ نجػاح العمػؿ
كضػػركرة ربػػط أم نػػكع مػػف أن ػكاع الترقيػػة الكظيفيػػة بػػااللتزاـ بالػػدكرات التدريبيػػة كفهػػـ مػػا يػػتـ
التدريب عميي كتطبيقي بشكؿ مناسب.
المرحمة الرابعة  -تجمي البيانات حول المصرف المقارن:
كلنا ينب ي صياةة اإلجابات المناسبة لألسئمة التالية:
 مالي الخدمات أك العمميات التي ينب ي مقارنتها؟
 مالي طرؽ جمع البيانات كمف سيقكـ بها؟
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 ما لي المقاييس المناسبة لقياس األدا الحالي ،كالمستقبمي لتمؾ الخدمات أك العمميات؟
تتضمف نقطة البداية تكثيؽ جميع الخدمات كالعمميات داخؿ المصرؼ المقارف كالػذم سيسػاعد عمػى
تحديد الخدمات أك العمميات الحرجة الضعيفة التي ينب ي تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية لها.
حيػث يػػتـ فػػي لػػذا المرحمػػة تجميػع اكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف المعمكمػات عػف البيئػػة المصػرفية المدركسػػة
قبؿ البد بعممية المقارنة ثـ يتـ تجميع البيانات حكؿ المصرؼ المقارف كتتضمف:
 التعرؼ عمى مختمؼ الخدمات كالعمميات في المصرؼ المقارف. تحديػػد الط ػػرؽ كاألدكات التػػي يمك ػػف اسػػتخدامها ف ػػي جمػػع البيان ػػات (مقػػاب ت ،اس ػػتبيانات،أدكات الجكدة.)...
 تجمي ػع البيانػػات كتحميمهػػا كتحديػػد الخػػدمات التػػي تحتػػاج إلػػى تحسػػيف (كػػؿ الخػػدمات التػػيتعاني مف نقاط ضعؼ كتحتاج لتحسيف) كتتـ لذا الخطكة مف خ ؿ:
 تحديد كؿ العمميات أك الخدمات الضعيفة.
 تحديد عدة خدمات مف الخدمات الضعيفة يمكف إجػ ار المقارنػة المرجعيػة عميهػا
كذلؾ مف ناحيتيف :االكلى :سهكلة تنفيذ األمػر مػف قبػؿ المصػرؼ المقػارف نكامكانيػة
العم ػػؿ م ػػف قب ػػؿ فري ػػؽ العم ػػؿ ،الثاني ػػة :قب ػػكؿ المص ػػرؼ الشػ ػريؾ بتنفي ػػذ المقارنػػػة
المرجعيػػة لمخدمػػة المختػػارة يتضػػمف عػػدـ اختيػػار عمميػػات أك خػػدمات قػػد تسػػتدعي
تطبيؽ المقارنة المرجعيػة عميهػا االطػ ع عمػى أسػرار كخصكصػيات ال يمكػف البػكح
بها.
 تحديد الخدمة التي سيتـ البػد بهػا (يمكػف مبػدئيان اختيػار خػدمتيف اك أكثػر ريثمػا
يتـ االختيار النهائي بنا عمى المنظمة التي سيتـ المقارنة المرجعية معها).
 تحديد المقاييس المناسبة لقياس األدا الحالي ،كالمستقبمي لتمؾ الخدمات.
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 تجميػػع بيانػػات تفصػػيمية عػػف الخػػدمات المختػػارة كيػػتـ لنػػا ضػػـ بعػػض العػػامميف
الجدد لفريؽ العمؿ إذا دعت الضركرة لذلؾ.
المرحمة الخامسة  -البحث وتحديد شريك المقارنة المرجعية(المصرف الشريك):
تركز لذا المرحمة عمى :
 تحديد المصارؼ التي يمكف إج ار المقارنة المرجعية معها.
 المقارنة بيف تمؾ المصارؼ التي تـ تحديدلا كاختيار كاحد أك أكثر مف بينهـ.
 التكاصؿ مع المصرؼ المختار كالعمؿ عمى كسب مكافقتي عمى المقارنة المرجعية معي.
كعند اختيار المصرؼ الشريؾ يجب مراعاة ما يمي:
 أف يككف المصرؼ المختار لك األفضؿ مف بيف المصارؼ التي تـ تحديدلا مػف قبػؿ فريػؽ
المقارنة المرجعية.
 أف تتـ مكافقػة المصػرؼ الشػريؾ كرضػاا عػف إجػ ار المقارنػة  ،كمعرفتػي بػاإلج ار ات المتبعػة
لمقياـ بذلؾ معي.
 أف يكػػكف المكقػػع الج ارفػػي لممصػػرؼ الش ػريؾ مناسػػبان  ،كذلػػؾ لسػػهكلة الكص ػكؿ إليػػي كعػػدـ
تعذر الحصكؿ عمى البيانات أك المعمكمات .
 أف يكػكف لػػدل المصػرؼ المقػػارف ع قػات قكيػػة كطيبػػة مػع المصػػرؼ الشػريؾ الػػذم يريػػد أف
يقارف نفسي بي ،كأف يقنعي ب ف عممية المقارنة المرجعية لي بهدؼ التعمػيـ كتطػكير األدا ،
كأف المصرؼ المقارف سيحافظ عمى األسػرار  ،كأف المعمكمػات لػف تسػتخدـ إال فػي أةػراض
المقارنة فقط.
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 يػػتـ صػػياةة اتفػػاؽ مبػػدئي لبػػد العمػػؿ فػػي المصػػرؼ الشػريؾ كذلػػؾ لمقيػػاـ بتجميػػع معمكمػػات
أكلية عف العمميػات ك الخػدمات التػي يمكػف االسػتفادة منهػا لممصػرؼ المقػارف كمػدل الفائػدة
العائػػدة مػػف العمػػؿ مػػع لػػذا المصػػرؼ بالػػذات كفػػي حػػاؿ كجػػكد مؤش ػرات أكليػػة مناسػػبة يػػتـ
اعتماد المصرؼ الشريؾ كبد العمؿ .
المرحمـة السادسـة – جمـ بيانـات أوليـة عــن المصـرف الشـريك لتحديـد العمميـات والخـدمات التــي
ستكون موض المقارنة المرجعية:
في لذا المرحمة يجب تحديد :
 لػػؿ لن ػاؾ فجػػكة بػػيف أدا المصػػرؼ المقػػارف كالمصػػرؼ الش ػريؾ فػػي الخػػدمات أك العمميػػات
المختارة سابقا؟
 ما لك حجـ الفجكة (درجة االخت ؼ بيف المصرؼ المقارف كالمصرؼ الشريؾ)؟
يػتـ فػي لػذا الخطػػكة االتفػاؽ بشػكؿ تفصػيمي مػػع المصػرؼ الشػريؾ عػف المجػػاالت التػي سػيتـ إجػ ار
المقارنػػة م ػػف خ له ػػا ،كأسػػمكب جم ػػع البيان ػػات كالزيػػارات كاألش ػػخاص ال ػػذيف يػػتـ االتص ػػاؿ به ػػـ ف ػػي
المصرفيف.
كفي لذا المرحمة يتـ تحديد ا تي:
 تحديد العممية أك الخدمة /الخدمات المصرفية المطمكب تحسينها لمقارنتها مرجعيان.
كالبد في لذا الخطكة اإلشارة إلى:
 كجكد مكافآت كحكافز لممتعاكنيف مف المصرؼ الشريؾ. تدريب فريؽ عمؿ مف المصرؼ الشريؾ .89

 اس ػػتخداـ أس ػػمكب العص ػػؼ ال ػػذلني باجتماع ػػات لفري ػػؽ العم ػػؿ لمعرف ػػة س ػػبب ك ػػكفعمميات المصرؼ الشريؾ أفضؿ.
المرحمة السابعة – تجمي وتحميل البيانات لتحديد أسباب الفجوة بين الخدمات المختارة لممصـرف
المقارن والمصرف الشريك :
بعد جمع البيانات األكلية لتحديد العمميات كالخدمات التػي سػتككف مكضػع المقارنػة المرجعيػة  ,يقػكـ
فريػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة بعمميػػة جمػػع كتحميػػؿ لمبيانػػات لتحديػػد أسػػباب القصػػكر فػػي أدا لػػذا الخدمػػة
فػػي المصػػرؼ المقػػارف كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ بعػػض أدكات الجػػكدة كالب ػرامج اإلحصػػائية ال زمػػة
مف خ ؿ المقارنة بيف عمميات المصرفيف كتشمؿ مرحمة جمع كتحميؿ البيانات الخطكات التالية:
 جمع المعمكمات عف الخدمة المراد مقارنتها مرجعيان  ،كتحديد جكانب القػكة فيهػا مقارنػة مػع
جكانب الضعؼ في المصرؼ المقارف كتكثيؽ كؿ لذا العمميات.
 فرز كتصنيؼ البيانات التي تـ جمعها.
 تحميػػؿ البيانػػات التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا باسػػتخداـ األسػػاليب كالب ػرامج اإلحصػػائية كأدكات
الجكدة.
 تحديد أسباب الفجكات كالقصكر في األدا (يجػب عمػى الفريػؽ لنػا أف يسػ ؿ مػا الػذم يجعػؿ
عمميات المصرؼ الشريؾ ناجحة في لذا المجاؿ؟).
كفي إطار لذا التحميؿ تبرز أسئمة مهمة:
 لػػؿ يمكػػف اسػػتخداـ أسػػمكب المصػػرؼ الش ػريؾ بالنسػػبة لمخدمػػة أك العمميػػة المخت ػػارة أك اف
لناؾ ما يمنع ذلؾ؟
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 لؿ الكمؼ الناجمة عف استخداـ أسمكب المصرؼ الشريؾ مجدية اقتصاديان؟
إف اإلجابة عمى لذا األسئمة مف قبؿ فريؽ المقارنة إيجابا تعني أف بإمكاننػا أف ننفػذ عمميػة المقارنػة
بنجاح.
 تتـ صياةة مصفكفة مبسطة لممقاييس التي سيعتمدلا الفريؽ لتقييـ العمميات/الخدمات التي
سيتـ مقارنتها قبؿ كبعد تطبيؽ المقارنة المرجعية.
المرحمة الثامنة – تحديد ااىداف لممقارنة المرجعية الحالية والخطة التنفيذية واإلعداد لمتنفيذ:
بن ػػا ن عم ػػى نت ػػائج المرحم ػػة الس ػػابقة ،يق ػػكـ فري ػػؽ العم ػػؿ بتحدي ػػد األل ػػداؼ الدقيق ػػة لممقارن ػػة المرجعي ػػة
الحاليػة ،نكاقػرار الخطػة التنفيذيػة .كيجػب أف يشػارؾ فػي مناقشػات لػذا المرحمػة جميػع المختصػيف
الفنييف  ،كاإلدارييف ،كالتجارييف ،كأصحاب القرار  ،حتى ت خذ الق اررات المتخذة صفة االلتزاـ  ،كأف
تحكز الخطط المكضكعة عمى قناعة جميع المعنييف.
كتشمؿ لذا المرحمة :
 تحديػػد الهػػدؼ المطمػػكب الكصػػكؿ إليػػي بدقػػة بتحديػػد الفجػػكة بػػيف مسػػتكل الخدمػػة لممصػػرؼ
المقارف كالمصرؼ الشريؾ.
 تحديػػد الخطػكات المطمكبػػة إل ازلػػة الفجػػكة (النقػػاط التػػي تميػػز المصػػرؼ الشػريؾ كالتػػي تحتػػاج
لتطبيقها في المصرؼ المقارف).
 كضع خطة لتطبيؽ الخطكات المطمكبة كمراقبة التقدـ في تنفيذلا.
 كتابة التقرير النهائي حكؿ دراسة المقارنة المرجعية.
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كلذا المرحمة لي ألـ مرحمة لنجاح عممية المقارنػة المرجعيػة ،حيػث يجػب أف تشػمؿ خطػة التطبيػؽ
تدريب العامميف عمى ذلؾ  ،كتحديد الكقت المست رؽ إلنجاز العممية.
كيجب أف يتـ في لذا الخطكة مراعاة ما يمي:
 الت كػد مػػف أف المعمكمػػات المجمعػة قابمػػة لممقارنػػة ( أم تشػػابي المعمكمػة بػػيف طرفػػي المقارنػػةالمرجعية  ،كقابميتها لممقارنة مع بعضها البعض).
 تحديد قائمة بالخطكات التفصيمية لتنفيذ الخطة عمى الشكؿ التالي: تحديد مهاـ القائميف عمى التطبيؽ.
 تدريب القائميف عمى التطبيؽ حيف الحاجة لذلؾ.
 تحديد زمف بداية كنهاية كؿ خطكة .
 تحديد كقت النتها المقارنة المرجعية .
 تحديد المكارد المطمكبة سكا كانت مالية أك بشرية .
 تحديد النتائج المتكقعة مف كؿ خطكة في التطبيؽ .
 تحديد طرؽ متابعة النتائج عند المزكـ .
المرحمة التاسعة  -التنفيذ:
فػي لػذا المرحمػة يجػب أف تطبػؽ االسػتراتيجيات المكضػكعة  ،كالخطػط التنفيذيػة كربمػا تكػكف لػذا
الخطػػكة لػػي األسػػهؿ بػػيف جميػػع الخطػكات  ،حيػػث أف التخطػػيط الشػػمكلي الصػػحيح كالػػدقيؽ سيسػػهؿ
عممية التنفيذ التي تتـ في لذا الخطكة.
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أف التنفيذ الصحيح لما تـ التخطيط لي سيؤدم إلى تطبيؽ سياقات عمؿ جديدة قػد تسػت رؽ فتػرة مػف
الزمف لتنصهر في أدا المنظمة كتصبح معتادة فيها.
الخطوة العاشرة  -مراقبة النتائج إلقرار وتثبيت التغيرات الناتجة:
بعد متابعة التنفيػذ فػي الخطػكة السػابقة يػتـ د ارسػة الت يػرات الناتجػة كيػتـ التحقػؽ مػف النتػائج كلػؿ تػـ
تحقيؽ الهدؼ مف المقارنة المرجعية بإزالة نقاط الضعؼ  ،كفي حاؿ تـ إثبات تحقيؽ الهدؼ يتـ ما
يمي:
 مراقبػػة النتػػائج لمتحقػػؽ مػػف كجػػكد أم نتػػائج سػػمبية ةيػػر متكقعػػة ناجمػػة عػػف تطبيػػؽ الت يػرات
كفي حاؿ كجكد سمبيات يتـ د ارسػة ت ثيراتهػا كالعمػؿ عمػى إجػ ار التعػدي ت المناسػبة لمحفػاظ
عمى االيجابيات كالتخمص مف السمبيات.
 يػػتـ بعػػد ذلػػؾ إق ػرار الت يي ػرات مػػف قبػػؿ اإلدارة لتصػػبح جػػز مػػف نظػػاـ العمػػؿ فػػي المصػػرؼ
المقارف.
 يتـ تعميـ الت ييرات بعد إقرارلا لمفركع كاألقساـ األخرل التي تطبؽ نفػس العمميػة أك الخدمػة
قيد الدراسة (حيث أف تطبيؽ نتائج المقارنة المرجعية يػتـ اكالن بشػكؿ جزئػي عمػى فػرع معػيف
أك قسـ معيف).
 يتـ تدريب العامميف المعنييف عمى الت يرات كاألسمكب الجديد .
 تستمر عممية المراقبة لمتحقؽ مف النتائج بعد التعميـ لمتعرؼ عمى أم ث ػرة لت فيهػا كلمت كػد
مف تحسف األدا بالشكؿ المطمكب بعد تعميـ التطبيؽ.
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 يصػػؿ المصػػرؼ إلػػى لػػذا الخطػػكة حػػيف يػػتـ نقػػؿ أفضػػؿ الطػػرؽ التػػي تػػـ تعممهػػا مػػف الشػريؾ
إلى داخؿ المصرؼ المقارف حيث ينتج عف ذلؾ تكامؿ الممارسػات الجديػدة ضػمف عمميػات
المصرؼ المقارف.
المرحمـــة الحاديـــة عشـــر  -تعمـــيم تطبيـــق المقارنـــة المرجعيـــة عمـــى عمميـــات أو خـــدمات اخـــرا
ضعيفة .
بعد الت كد مف نجػاح تطبيػؽ عمميػة المقارنػة المرجعيػة فػي العمميػة أك الخدمػة قيػد الد ارسػة يػتـ العمػؿ
عمػػى التكسػػع فػػي تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة عمػػى كافػػة العمميػػات كالخػػدمات التػػي تعػػاني مػػف نقػػاط
ضعؼ مف خ ؿ ما يمي:
 .1نشر التجربة إلى جميع العمميات كالخدمات كاإلع ف مف خ ؿ اجتماع مع رؤسا األقسػاـ
نكاب ةهػػـ بنجػػاح التجربػػة كأف اإلدارة العميػػا اعتمػػدت أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة لمتطبيػػؽ فػػي
جميع األقساـ كعمى جميع العمميات كالخدمات.
 .2تكريـ فريؽ العمؿ القائـ بتطبيؽ المقارنة المرجعية لممرة األكلػى بشػكؿ عمنػي ليشػمؿ التكػريـ
مكافآت مادية كبطاقات شكر يتـ تعميقها في لكحة اإلع نات.
 .3قياـ فريؽ العمؿ بتنفيذ كرش عمؿ لشرح التجربة لجميع العامميف في المصرؼ المقارف.
 .4البػ ػػد بتشػ ػػكيؿ فػ ػػرؽ عمػ ػػؿ تشػ ػػمؿ جميػ ػػع األقسػ ػػاـ لمتكسػ ػػع فػ ػػي التطبيػ ػػؽ لجميػ ػػع العمميػ ػػات
كالخدمات.
 .5تدريب فرؽ العمؿ المختمفة كفقان لمبرنامج الذم تـ إق اررا سابقان في التجربة األكلى.
 .6تطكير مستكل فريؽ العمؿ األساسي بإخضاعي لدكرات تدريبية حكؿ أنكاع مقارنػة مرجعيػة
أخرل ةير التػي تػـ تنفيػذلا مثػؿ المقارنػة المرجعيػة الداخميػة أك العالميػة أك العامػة أك طػرؽ
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مقارن ػػة مرجعي ػػة أخ ػػرل مث ػػؿ :الطريقػ ػة العام ػػة ف ػػي المقارن ػػة المرجعي ػػة أك طريق ػػة المس ػػح أك
االستعراض أك نماذج التميز كةيرلا .
المرحمة الثانية عشر -اعتبار المقارنة المرجعية كأداة معتمدة لمتحسين المستمر في المصرف :
ي تي لنا دكر اإلدارة العميا في جعؿ المقارنة المرجعية كجز مف سياسات كأساليب عمؿ المصػرؼ
لمتحسػػيف المسػػتمر فػػي األدا بعيػػدان عػػف كجػػكد أك عػػدـ كجػػكد نقػػاط ضػػعؼ بػػإقرار نكادخػػاؿ المقارنػػة
المرجعية لنظاـ العمؿ في المصرؼ ككسيمة البد منها ل رتقا كالتحسيف المستمر لمكصكؿ لمسػتكل
المصارؼ العالمية كالتي لي نفسها ال تتكقؼ عف التقدـ كالتطكر.
اف المقارنة المرجعية ال ينتهي دكرلا بعد إزالة نقاط الضعؼ بؿ قػد تكػكف لنػا نقطػة البدايػة .فعمميػة
التحسيف المستمر ضركرية كمهمة الستمرار المصرؼ كنجاحي كتظهػر لنػا ألميػة المقارنػة المرجعػة
ل رتقا نحك أفضؿ األفضؿ (مف دكف كجكد نقط ضعؼ) مف خ ؿ اختيار مصارؼ متميػزة لمعمػؿ
عمى االستفادة مػف خبراتهػا كتجاربهػا كذلػؾ لمحصػكؿ عمػى مكاقػع تنافسػية م ئمػة فػي األسػكاؽ كمػف
المفركض لنا تنفيذ ما يمي:
 إحداث قسـ خاص بالمصرؼ باسـ قسـ الجكدة أك قسـ تحسيف الجكدة .
 ت ليػ ػػؿ تخصصػ ػػي لعػ ػػدد مػػػف العػ ػػامميف أك تكظيػ ػػؼ متخصص ػػيف فػ ػػي الجػ ػػكدة إلدارة القسػ ػػـ
المطمكب.
 دعـ القسـ الجديد الخاص بالجكدة مف قبؿ اإلدارة العميا بربطي مباشرة في الهيكؿ التنظيمػي
باإلدارة العميا.
 تكميػػؼ القسػػـ الجديػػد بمتابعػػة ك ػؿ مػػا يتعمػػؽ بالمقارنػػة المرجعيػػة كخاصػػة تطػػكير عمميػػات
التطبيؽ لتشمؿ كؿ األقساـ كالفركع كاستخداـ األنكاع كالطرؽ المختمفة لممقارنة المرجعية.
 تكميؼ القسـ الجديد بالعمؿ عمى تطبيؽ أساليب متنكعة لمجكدة ةير المقارنة المرجعية.
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 5-3تطبيق أسموب المقارنة المرجعية وفق الدليل اإلرشادي المقترح.
اعتم ػػادان عم ػػى ال ػػدليؿ اإلرش ػػادم المقت ػػرح الخ ػػاص ال ػػذم ت ػػـ كض ػػعي م ػػف قب ػػؿ الباحث ػػة كال ػػذم ي ارع ػػي
الخصكصية المصارؼ السكرية  ،تـ تطبيؽ مراحؿ المقارنة المرجعية عمى الشكؿ التالي:
المرحمة ااولى  -إقناع إدارة المصرف المقارن والحصول عمى دعميا:
تػػـ فػػي لػػذا الخطػػكة إيضػػاح ألميػػة المقارنػػة المرجعيػػة إلدارة المصػػرؼ ،حيػػث تػػـ أكالن عقػػد لقػػا مػػع
مػدير المصػرؼ المقػارف تػـ فيػي شػرح مكضػكع المقارنػة المرجعيػة بشػكؿ عػاـ كتػـ تسػميـ المػدير مػػادة
عممية مكجزة حكؿ المقارنة المرجعية  ،ثـ تـ عقد عػدة لقػا ات معػي مػف قبػؿ الباحثػة كحضػر بعػض
المقا ات المشرؼ عمى البحث كتـ اإلجابة عف استفساراتي حيث تـ التركيز عمى ما يمي:
 -1إيضاح فكائد المقارنة المرجعية كما لي مكضحة في الجز النظرم مف الرسالة.
 -2تػػـ االسػػتفادة فػػي عمميػػة إقنػػاع اإلدارة ب لميػػة المقارنػػة المرجعيػػة مػػف النقػػاط المكضػػحة فػػي
الخطكة األكلى لمدليؿ اإلرشادم الخاص بتطبيؽ المقارنة المرجعية.
 -3كانػػت النقطػػة المهمػػة فػػي لػػذا المرحمػػة لػػي فكػػرة االسػػتفادة مػػف المصػػرؼ الش ػريؾ كخاصػػة
استم اررية العممية نكامكانية االنتقاؿ مف مصرؼ شػريؾ إلػى خػر كتطػكير العمميػة ل سػتفادة
مف مصارؼ عالمية.
 -4النقطػ ػػة الثانيػ ػػة التػ ػػي كانػ ػػت أكثػ ػػر ألميػ ػػة إلدارة المصػ ػػرؼ المقػ ػػارف لػ ػػي مكضػ ػػكع عم ػ ػ
المصرؼ كضركرة التطكير لمحفاظ عمى رضا العم

.

 -5النقطة الثالثة التي كانت لامة إلدارة المصرؼ لي أني مف خ ؿ تطبيؽ المقارنػة المرجعيػة
سيتـ ت ليؿ فريؽ العمؿ كتدريبي عمى أدكات كأساليب الجكدة التي ستزيد مف مقدرة كتحسيف
أدا فريؽ العمؿ األمر الذم سينعكس إيجابان عمى أدا المصرؼ.
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تػػـ الحصػػكؿ عمػػى الت ػزاـ اإلدارة كأخػذ المكافقػػة عمػػى تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة حيػػث تػػـ االتفػػاؽ مػػع
إدارة المص ػػرؼ عم ػػى اطػ ػ ع الباحث ػػة عم ػػى لي ػػة العم ػػؿ ف ػػي المص ػػرؼ بش ػػرط احتػ ػراـ مب ػػدأ السػ ػرية
المصرفية كعدـ اإلفصاح عف أية معمكمات تمس المصرؼ كعم ئي.
المرحمة الثانية  -التخطيط لتطبيق المقارنة المرجعية:
بعػػد أخػػذ مكافقػػة اإلدارة لممصػػرؼ المقػػارف عمػػى تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة كانػػت الخطػػكة التاليػػة لػػي
التخطيط لتطبيؽ المقارنة المرجعية كتتضمف:
 -1تحديد السياسة كالهدؼ االستراتيجي:
تػػـ أكالن االجتمػػاع بػػإدارة المصػػرؼ المقػػارف كتػػـ االتفػػاؽ حػػكؿ إعػػداد السياسػػة كاأللػػداؼ اإلسػػتراتيجية
كخطط الكصكؿ لأللداؼ كتـ التنسيؽ مع اإلدارة إلعػداد السياسػة كالهػدؼ االسػتراتيجي كاسػتراتيجية
العمػؿ لممرحمػة القادمػة لػدعـ تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة فػي الخمسػة سػنكات القادمػة كمػا فػي الجػدكؿ
(.)7-3
الجدول ( )7-3السٌاسة والهدف االستراتٌجً واستراتٌجٌة العمل للمرحلة القادمة.
السياسة

التطكير المستمر في أدا المصرؼ.

اليدف االستراتيجي

الكصكؿ لمسػتكل المصػارؼ العالميػة مػف خػ ؿ تطبيػؽ أسػاليب التحسػيف
المستمر لمجكدة.

إســـــــــــــتراتيجية العمـــــــــــــل أسمكب المقارنة المرجعية ك حد أساليب التحسيف المستمر لمجكدة.
ااساسية المعتمدة
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تػػـ إع ػ ف مػػا سػػبؽ مػػف خ ػ ؿ لكحػػة اإلع نػػات كتنفيػػذ اجتمػػاع مػػف قبػػؿ اإلدارة بكجػػكد الباحثػػة مػػع
رؤس ػػا األقس ػػاـ كالش ػػعب ت ػػـ م ػػف خ ل ػػي إيض ػػاح تبن ػػي اإلدارة لمسياس ػػة كاله ػػدؼ الجدي ػػديف كتطبي ػػؽ
المقارنػػة المرجعيػػة كضػػركرة الت ػزاـ جميػػع العػػامميف فػػي المصػػرؼ بػػذلؾ كتػػـ التكجيػػي لرؤسػػا األقسػػاـ
كالشعب بنقؿ التكجهات الجديدة لبقية العامميف.
 -2تككيف فريؽ العمؿ :

تػـ تحديػػد فريػؽ العمػػؿ المسػػؤكؿ عػف عمميػػة المقارنػػة المرجعيػة لمسػػاعدة الباحثػػة إلكمػاؿ لػػذا البحػػث

كالذم يتككف مف:
 الباحثة.
 مدر المصرؼ المقارف.
 مسؤكؿ شعبة الصرافات.
 رئيس قسـ القطع.
 رئيس شعبة القركض.
 رئيس شعبة خدمة المتعامميف.
مػػع احتمػػاؿ ضػػـ أعضػػا خػريف الحقػان لفريػػؽ العمػػؿ مػػف المصػػرؼ المقػػارف حػػيف الحاجػػة كعمػػى أف
يضـ أيضان فريؽ العمؿ الحقان أعضا مف المصرؼ الشريؾ كالذم ستتـ معي المقارنة المرجعية.
تػػـ إيضػػاح مػػكجز لفريػػؽ العمػػؿ عػػف ألميػػة المقارنػػة المرجعيػػة كخطكاتهػػا مػػف قبػػؿ الباحثػػة حيػػث تػػـ
اسػػتعراض الخط ػكات أمػػاـ فريػػؽ العمػػؿ نكافسػػاح المجػػاؿ ل ستفسػػارات حيػػث تػػـ التكضػػيح مػػف قبػػؿ
الباحثة.
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 -3تحديد لدؼ فريؽ العمؿ خ ؿ عاـ : 2015
تـ االتفػاؽ عمػى مكاعيػد ل جتماعػات لفريػؽ العمػؿ يػتـ مػف خ لهػا تقػديـ تػدريب مبػدئي حػكؿ كضػع
األلداؼ كخطة العمػؿ لضػماف كجػكد نفػس المعمكمػات لػدل كػؿ فريػؽ العمػؿ المتنػكع الشػهادات ليػتـ
بعدلا إعػداد األلػداؼ كخطػة العمػؿ لمفريػؽ  ،كتػـ البػد باجتماعػات بمعػدؿ مػرتيف أسػبكعيان كتػـ مػف
خ لها إعداد لدؼ أكلي مع خطة عمؿ عمى الشكؿ التالي:
الهػػدؼ األكلػػي لفريػػؽ العمػػؿ لعػاـ  :2015تحسػػيف األدا فػػي المصػػرؼ لعمميػػات أك خػػدمات محػػددة
مػػف خػ ؿ تطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة كت سػػيس البنيػػة التحتيػػة ال زمػػة لتعمػػيـ تطبيػػؽ أسػػمكب
المقارنػػة المرجعيػػة عمػػى كػػؿ عمميػػات كخػػدمات المصرؼ(سػػيتـ تحديػػد العمميػػات أك الخػػدمات الحق ػان
خ ؿ مراحؿ متقدمة مف التطبيؽ المقارنة المرجعية).
م حظ ػػة :س ػػيتـ الب ػػد بتطبي ػػؽ المقارن ػػة المرجعي ػػة ف ػػي ع ػػاـ  2014كلك ػػف األل ػػداؼ س ػػيتـ الس ػػعي
لتحقيقها في خر عاـ . 2015
 -4خطة العمؿ :تـ اعداد خطة العمؿ كما في الجدكؿ()8-3
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الجدول ( )8-3خطة العمل لتطبٌق المقارنة المرجعٌة.
المسؤول عن
الموارد الالزمة
الفترة الزمنية

م

المرحمة

1

التكعية كالت ليؿ كالتدريب

2014/10/30-2014/7/1

2

تجميػ ػ ػ ػػع البيان ػ ػ ػ ػػات ح ػ ػ ػ ػػكؿ

2014/12/11-2014/11/1

التنفيذ

 -مكارد مالية.

الباحث ػ ػ ػ ػػة -م ػ ػ ػ ػػدربيف

 -قاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مناس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة.

متخصصيف

لمتدريب مع تجهيزاتها.
 قرطاسية.المصرؼ المقارف

حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

فريؽ العمؿ

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد
مالية

3

البحػ ػ ػ ػػث كتحديػ ػ ػ ػػد ش ػ ػ ػ ػريؾ

2015/1/16-2014/12/12

المقارنة

حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد
مالية

4

جمػ ػ ػ ػ ػ ػػع البيانػ ػ ػ ػ ػ ػػات عػ ػ ػ ػ ػ ػػف

حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

2015/2/24-2015/1/17

عمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات

فري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
بالتنس ػ ػ ػػيؽ م ػ ػ ػػع إدارة
المصرؼ الشريؾ
فريؽ العمؿ

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد

المصرؼ الشريؾ

مالية

5

تحميؿ البيانات

2015/3/5-2015/2/25

6

تحديػد األلػػداؼ لممقارنػػة

2015/5/10-2015/3/6

حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

فريؽ العمؿ

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد
مالية
حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

المرجعي ػػة الحالي ػػة كالخط ػػة

فريؽ العمؿ

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد

التنفيذية

مالية
حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

7

التنفيذ

2015/8/15-2015/5/11

8

مراقب ػ ػ ػ ػػة النت ػ ػ ػ ػػائج إلقػ ػ ػ ػ ػرار

2015/10/15-2015/8/16

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد
مالية
كتثبيت الت يرات الناتجة

حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

فريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ك
المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكظفيف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
المصارؼ
فريؽ العمؿ

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد

مالية
9

تعمػ ػ ػ ػػيـ تطبيػ ػ ػ ػػؽ المقارنػ ػ ػ ػػة

2015/12/16-2015/10/16

المرجعية عمى عمميػات أك

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد

خدمات اخرل ضعيفة
10

اعتب ػػار المقارن ػػة المرجعي ػػة

حاس ػ ػػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

فريؽ العمؿ

مالية
حاسػ ػ ػكب م ػ ػػع طابع ػ ػػة

2015/12/17

كػ ػ ػ ػ داة معتم ػ ػ ػػدة لمتحس ػ ػ ػػيف

كقرطاس ػ ػ ػػية -مػ ػ ػ ػكارد

المستمر في المصرؼ

مالية

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.
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فريؽ العمؿ

مالحظات

 -5التنسيؽ مع اإلدارة لتحديد الحكافز كالمكافآت:

لـ تمػانع اإلدارة بصػرؼ مكافػآت تحفيزيػة لفريػؽ العمػؿ عنػد طمبهػا مػف قبػؿ الباحثػة شػرط كجػكد مػا

يبررلا كيتـ تحديد المكافآت التحفيزية مف خ ؿ اجتماع بيف الباحثة كمدير المصرؼ.
 -6أخػػذ مكافقػػة إدارة المصػػرؼ عمػػى الخطػػة :تػػـ اطػ ع اإلدارة عمػػى الهػػدؼ كالخطػػة كأخػػذ مكافقتهػػا
عميهػػا ككنهػػا متكافقػػة مػػع سياسػػة إدارة المصػػرؼ كالهػػدؼ االسػػتراتيجي كاسػػتراتيجية العمػػؿ األساسػػية
المعتمدة لإلدارة العميا لممصرؼ المقارف.
المرحمة الثالثة :مرحمة التوعية والتأىيل والتدريب:
تػػـ فػػي لػػذا المرحمػػة تنفيػػذ المطمػػكب بالنسػػبة لمتكعيػػة كالت ليػػؿ كالتػػدريب كتػػـ تنفيػػذ الب ػرامج التدريبيػػة
المكضحة في الجدكؿ (.)9-3
الجدول ( )9-3البرامج التدرٌبٌة لتطبٌق المقارنة المرجعٌة.
م

المستيدفون

محاور التدريب

المدرب

التاريخ

1

ألمية كأسس الجكدة كرضا العميؿ

جميع العامميف

المشرؼ

2014/7/1

2

المقارنة المرجعية كتحسيف الجكدة

جميع العامميف

المشرؼ

2014/7/15

3

ألمي ػ ػ ػػة كمفه ػ ػ ػػكـ كأنػ ػ ػ ػكاع كط ػ ػ ػػرؽ كأخ قي ػ ػ ػػات جميع العامميف

الباحثة

2014/8/1

المقارنة المرجعية
4

أساليب جمع كتحميؿ البيانات

فريؽ العمؿ

الباحثة

2014/8/15

5

أدكات الجكدة

فريؽ العمؿ

الباحثة

2014/9/1

6

حؿ المشاكؿ كالعمؿ كفريؽ

فريؽ العمؿ

المشرؼ

2014/9/15

7

الخطكات التفصيمية لممقارنة المرجعية

فريؽ العمؿ

الباحثة

2014/10/1

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.
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حيث تـ اإليضاح لمعامميف كلفريؽ العمؿ عمى كجػي الخصػكص أف مػا يػتـ تطبيقػي سػينعكس ايجابيػان
عم ػػى الجمي ػػع كأف أم تعػػػديؿ أك ت ي ػػر س ػػيككف الهػػػدؼ من ػػي :رف ػػع س ػػكية أدا المص ػػرؼ كخفػػػض
األخطا كالمشاكؿ كتحقيؽ أفضؿ أساليب لمعمؿ مقارنة مع مصارؼ أكثر تطك انر كتـ اإلشارة ضمف
لذا الخطكة لكجػكد مكافػآت كتحفيػز كخاصػة فػي حػاؿ نجػاح العمػؿ كربػط أم نػكع مػف أنػكاع الترقيػة
الكظيفية بااللتزاـ بالدكرات التدريبية كفهـ ما يتـ التدريب عميي كتطبيقي بشكؿ مناسب.
بعد انتها عممية التػدريب كالت ليػؿ تػـ عقػد اجتمػاع لفريػؽ العمػؿ لمناقشػة خطػة العمػؿ كالبػد بتنفيػذ
خطكات المقارنة المرجعية حسب خطة العمؿ كتـ االتفاؽ عمى ما يمي:
 -1تحديػػد اجتماعػػات أسػػبكعية لفريػػؽ العمػػؿ بعػػد نهايػػة الػػدكاـ الرسػػمي (يػػكـ الخمػػيس مػػف كػػؿ
أسبكع).
 -2يمكف تحديد اجتماعات إضافية عند الضركرة.
 -3البد بتنفيذ المرحمة الثانية مف خطة العمؿ(كلي المرحمة الرابعة لممقارنة المرجعية) التي تػـ
إعدادلا (تجميع البيانات حكؿ المصرؼ المقارف) .
المرحمة الرابعة  :تجمي البيانات حول المصرف المقارن:
المصػػرؼ المقػػارف :لػػك أحػػد المصػػارؼ العامػػة ف ػػي محافظػػة حمػػاة ،كيعتبػػر مػػف اكبػػر المؤسس ػػات
المصرفية في القطر إذ يست ثر بحيز كاسع مف النشاط المصرفي اإلجمالي  ،حيث تقدر حصتي مف
الميزانية العمكمية لمقطاع المصرفي بنحك  %80كيستحكذ عمى أكثػر مػف  %70مػف نشػاط اإليػداع
كاإلقراض في السكؽ المحمية.
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أحػػدث المصػػرؼ بمكجػػب المرسػػكـ التش ػريعي رقػػـ  913تػػاريخ  1966/10/29كبمػػد أرسػػمالي عنػػد
إحداثي مائة كخمسكف مميكف ليرة سكرية ،كبمكجب المرسكـ التشريعي الصادر برقـ  35لعاـ 2006
كالخاص بي تـ رفع رأسماؿ المصرؼ إلى سبعيف مميار ليرة سكرية .
حرص المصرؼ منذ ت سيسػي عمػى تخػديـ أكسػع شػريحة ممكنػة مػف المجتمػع مػف خػ ؿ اكبػر شػبكة
فركع كمكاتب خدمية كالتي تتميز بتكزعها الج رافي المدركس.
كك م مصػرؼ تجػارم يمػنح المتعػامميف التػػسهي ت المصػرفيػػة التقميديػة كالحػػسابات الجاريػة المدينػة
ب نكاعػه ػػا كاالعتم ػػادات المػستندي ػػة كالػ ػػسمؼ كالكف ػػاالت كالق ػػركض ،كيق ػػدـ المص ػػرؼ عػػدد كبي ػػر م ػػف
الخدمات عبر القنكات اإللكتركنية كتسديد فكاتير الخدمات العامػة (الميػاا -الكهربػا  -الهػاتؼ) ....
عبر الصرافات األلية باستخداـ أم بطاقة صادرة عني .كتسديد الفكاتير عف طريؽ الرسائؿ القصيرة.
كتسديد الفكاتير أيضان عف طريؽ مكقع المصرؼ لخدمات البطاقات.
تركػ ػػزت اسػ ػػتراتيجية المصػ ػػرؼ خ ػ ػ ؿ السػ ػػنكات السػ ػػابقة عمػ ػػى تعزيػ ػػز قػ ػػدرة المصػ ػػرؼ عمػ ػػى البقػ ػػا
كاالستمرار كخاصة بعد الظركؼ االقتصادية الصػعبة التػي يمػر بهػا االقتصػاد السػكرم  ،حيػث كػاف
لمقطاع المصرفي نصيبي مف المعاناة كالصعكبات التي يمر بها االقتصاد الكطني.
ال يكجػػد لػػدل المصػػرؼ معػػايير جػػكدة عالميػػة معتمػػدة مػػف جهػػات خارجيػػة ،كلكػػف لػػدل المصػػرؼ
معػػايير كسياسػػات نكاج ػ ار ات تعنػػي بتقػػديـ خدمػػة ذات نكعيػػة عاليػػة كيكضػػح الشػػكؿ ( )7-3الهيكػػؿ
التنظيمي لممصرؼ المقارف:
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الشكل ( )7-3الهٌكل التنظٌمً للمصرف المقارن.
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تـ صياةة اإلجابات المناسبة لألسئمة التالية:
 مالي الخدمات أك العمميات التي ينب ي مقارنتها؟
تـ تحديد الخدمات أك العمميات التي ينب ي مقارنتها مف خ ؿ عدة اجتماعات لفريؽ العمؿ كتػـ
تنفيذ العصؼ الذلني لتحديد تمؾ الخدمات كالعمميات ،كتـ مبدئيان االتفاؽ عمى اختيار الخدمات
أك العمميات التي تتصؼ بما يمي:
 .1أف تكػكف مػف الخػدمات أك العمميػات التػي يشػػتكي منهػا عمػ

المصػرؼ أك تػؤثر عمػػى

رضالـ؟
 .2أف تك ػػكف مػ ػػف الخ ػػدمات أك العمميػ ػػات التػ ػػي ي ػػتـ االتف ػػاؽ عم ػ ػى أنه ػػا ليسػ ػػت بالمسػػػتكل
المطمكب كاني يجب تحسيف مستكالا.
 مالي طرؽ جمع البيانات كمف سيقكـ بها؟
تـ جمع البيانات مف خ ؿ:
 الم حظة :بمراقبة األدا كحاالت تذمر الزبائف أك المكظفيف أك حاالت االزدحاـ لمزبائف. المقابمة :سيتـ تكجيي أسئمة مباشرة لممكظفيف كالزبائف لمتعرؼ عمى المطمكب. االستبياف :كلي نماذج مناسبة لتحديد الخدمات التي يشتكي منها العمكسػيقكـ مكظفػك المصػرؼ الػذيف لػػـ عمػى احتكػاؾ مػع العمػ

.

بتكزيػػع النمػاذج لممئهػا ،كمػا ستسػػالـ

الباحثة بذلؾ أيضان.
كسػػيتـ تكزيػػع المهػػاـ بػػيف أعضػػا فريػػؽ العمػػؿ لتكزيػػع النمػػاذج لمعمػ
المصرؼ أك لمتكاصؿ مع العم

عنػػد الصػرافات األليػة خػػارج

عبر الهاتؼ أك كسائؿ االتصاؿ األخرل.
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 ما لي المقاييس المناسبة لقياس األدا الحالي ،كالمستقبمي لتمؾ الخدمات أك العمميات؟
تـ تحديد مقياس رضا العم
تحديد عدد شكاكل العم

لقياس األدا الحالي كالمستقبمي لمخدمات قيػد الد ارسػة مػف خػ ؿ

.

كبهػػدؼ تحديػػد الخػػدمات الضػػعيفة التػػي تحتػػاج الػػى تحسػػيف كبالتػػالي يمكػػف إجػ ار المقارنػػة المرجعيػػة
عميها تػـ االسػتعانة بمقيػاس عػدد شػكاكم العمػ
بالتعاكف مع إدارة المصرؼ ككزع عمػى عمػ

حيػث تػـ تصػميـ نمػكذج لمشػكاكم الشػكؿ()8-3
المصػرؼ لمػدة شػهر كامػؿ  ،إف لػذا النمػكذج يعتبػر

مقيػػاس لعػػدد الشػػكاكل كلػػك فػػي نفػػس الكقػػت يحمػػؿ مكاصػػفات قيػػاس رضػػا العميػػؿ كاستبياف(السػػعي
باتجػػاا العميػػؿ حتػػى لػػك لػػـ يكػػف يرةػػب بالشػػككل بشػػكؿ خػػاص) ككنػػي لػػـ يػػتـ تػػرؾ أمػػر ممئػػي لمعميػػؿ
المشتكي كالذم ي تي بقصد الشككل فحسب ،بؿ تـ تكزيعي مف قبؿ مكظفك المصرؼ لكامؿ العمػ
المتعامميف مع المصرؼ في الفترة  24-9مف الشهر كذلؾ لتحديد فتػرة مكحػدة لجمػع البيانػات سػكا ن
قبػؿ كبعػد المقارنػػة المرجعيػة أك بػػيف المصػرؼ المقػػارف كالشػريؾ كحتػػى نبتعػد عػػف الحػاالت الخاصػػة
المرتبطػػة ببدايػػة كنهايػػة الشػػهر كالتػػي قػػد تسػػبب انحيػػاز أك اتجػػاا معػػيف لمصػػرؼ عػػف ا خػػر كت ػـ
الطمب مف الجميع إبدا رأيهـ كمف كاف ال يكجد لديي أم اعتراض فقط كاف ال يقكـ بالمؿ  ,ثػـ تػـ
فرز لذا الشكاكم كتحميمها كما يمي:
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سغثح يُا ف ٙذمذٚى أػهٗ يسرٕٖ يٍ خذيح انؼًالء ٔ سؼٛاً نضًاٌ سضاكى ،فئَُا َشخٕ
ذٕضٛح شكٕاكى أٔ يمرشحكى تكايم انرفاطٛم نكٚ ٙرى انرؼايم يؼٓا ف ٙأسشع ٔلد ٔ
انؼًم ػهٗ إٚداد انحم انًُاسة 8ػهًاً أَّ يٍ انًًكٍ اٌ ٚمٕو انمسى انًخرض تاالذظال
تكى السركًال انًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ حٕل انًٕضٕع ف ٙحال نضو األيشٚ ٔ 8دذس انرُٕ ّٚأٌ
خًٛغ انشكأٖ انًمذيح ذحظٗ تؤػهٗ دسخح يٍ انسشٚح ٔانخظٕطٛح.

متلقً الشكوى:
اسى انؼًٛم :
انؼُٕاٌ:

انثشٚذ االنكرشَٔ:ٙ

انٓاذف:
يٕضٕع انشكٕٖ:
☐ ذًٕٚم شخظٙ

☐ خذيح انؼًالء

☐ ذًٕٚم ذداس٘

☐خذياخ انكرشَٔٛح

☐آنٛح ذمذٚى انخذيح

☐ػًهٛح أخشٖ

ذفاطٛم انشكٕٖ(ف ٙحال كاَد انشكٕٖ يٍ انخذياخ االنكرشَٔٛح ٚشخٗ ذحذٚذ أ٘ َٕع
يٍ انخذياخ االنكرشَٔٛح انرانٛح انر ٙذدذ أَٓا غٛش يُاسثح أ ذحراج انٗ ذحس: )ٍٛ
☐انظشاف اٜن☐ ٙسسائم َظٛح☐ SMSاَرشَد انًظشف☐ ٙإشؼاساخ تانثشٚذ
االنكرشَٔٙ
☐ذٕط ٍٛفٕاذٛش
ٚشخٗ إتذاء سأٚكى أ إضافح أ٘ ذؼهٛك أٔ يالحظح حٕل انخذياخ انًمذيح نكى:
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ذاسٚخ إسسال انشكٕٖ انٗ انًظشف :

/

21 /

الشكل ( )8-3نموذج الشكاوي .

ذؼهٛك انًذٚش انفشع ---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------107

أ .فرز النماذج كتحميمها:
ككم ػ ػػا ل ػ ػػك مكض ػ ػػح ف ػ ػػي الج ػ ػػدكؿ ( )10-3ت ػ ػػـ ف ػ ػػرز النم ػ ػػاذج الػ ػ ػكاردة إل ػ ػػى المص ػ ػػرؼ م ػ ػػف قب ػ ػػؿ
فريؽ المقارنة المرجعية:
الجدول ( )11-3فرز الشكاوي ،وتوزٌعها ،عددها ،ونوعها.
ػذد انًُارج
انًٕصػح

ػذد انًُارج انر ٙذى
انشد ػهٓٛا

511

455

ذٕصٚغ انشكأ٘

ػذد انشكأ٘

َٕع انشكأ٘

251

خذياخ انكرشَٔٛح

111

انٛح ذمذٚى انخذيح

52

خذياخ انضٚائٍ

41

ذًٕٚم شخظٙ

13

ػًهٛح اخشٖ

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية باالعتماد عمى نمكذج الشكاكم.

يكضػ ػ ػ ػ ػػح الشػ ػ ػ ػ ػػكؿ ( )9-3أف  %55مػ ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػػكاكم تركػ ػ ػ ػ ػػزت عمػ ػ ػ ػ ػػى الخػ ػ ػ ػ ػػدمات االلكتركنيػ ػ ػ ػ ػػة،
ك  %22عم ػ ػػى الي ػ ػػة تق ػ ػػديـ الخدم ػ ػػة م ػ ػػف قب ػ ػػؿ الم ػ ػػكظفيف ف ػ ػػي ح ػ ػػيف كان ػ ػػت نس ػ ػػبة الش ػ ػػكاكم م ػ ػػف
خػ ػػدمات العم ػ ػ

 ، %11بينمػ ػػا تػ ػػـ تكزيػ ػػع بػ ػػاقي نسػ ػػب الشػ ػػكاكم بػ ػػيف التمكيػ ػػؿ الشخصػ ػػي، %9

ك  %3كانت لعمميات اخرل.
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الشكل ( )9-3التوزٌع النسبً للشكاوي .

مف خ ؿ تحميؿ نمكذج الشكاكل السابؽ الكارد إلػى المصػرؼ ن حػظ أف اكتػر الشػكاكم كانػت عمػى
الخػػدمات المص ػرفية االلكتركنيػػة ،كبػػالرجكع ال ػى تفاصػػيؿ الشػػكاكل الخاصػػة بػ ػ ( )250شػػككل مػػف
أصػػؿ ( )455لمعرفػػة مػػالي بالضػػبط الخػػدمات االلكتركنيػػة التػػي يشػػتكي منهػػا العميػػؿ ،ن حػػظ أف
اكث ػػر الش ػػكاكم بحس ػػب الج ػػدكؿ ( )11-3ترك ػػزت عم ػػى خدم ػػة الرس ػػائؿ القص ػػيرة كالصػ ػراؼ األل ػػي،
كالشكؿ ( )10-3يكضح التكزيع التكرارم النسبي عمى لذا الشكاكم.
الجدول ( )11-3فرز شكاوي الخدمات االلكترونٌة.
ػذد انشكأ٘

َٕع انخذيح اإلنكرشَٔٛح

66

سسائم َظٛح SMS

75

انظشاف األنٙ

43

اَرشَد انًظشفٙ

38

إشؼاساخ تانثشٚذ االنكرشَٔٙ

28

ذٕط ٍٛفٕاذٛش

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.
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الشكل ( )11-3التوزٌع النسبً للشكاوي على الخدمات االلكترونٌة .

كبه ػ ػػدؼ معرف ػ ػػة ترتي ػ ػػب المش ػ ػػك ت كأكلي ػ ػػة د ارس ػ ػػة الخ ػ ػػدمات ت ػ ػػـ إنش ػ ػػا مخط ػ ػػط ب ػ ػػاريتك كم ػ ػػا
لك مكضح في الشكؿ (.)11-3

110

Percent

80

200

60

150

40

100

20

50

0

A
28
11.2
100.0

B
38
15.2
88.8

C
43
17.2
73.6

E
66
26.4
56.4

D
75
30.0
30.0

The number of complaints

100

250

0
code
The number of complaints
Percent
Cum %

بحيث:
انكٕد

َٕع انشكٕٖ

ػذد انشكأ٘

A

ذٕط ٍٛفٕاذٛش

28

B

اشؼاساخ تانثشٚذ االنكرشَٔٙ

38

C

اَرشَد انًظشفٙ

43

D

انظشاف األنٙ

75

E

انشسائم انُظٛح

66

المصدر :البرنامج اإلحصائي SPSS

الشكل ( )11-3مخطط بارٌتو لترتٌب اولوٌات دراسة الخدمات االلكترونٌة .

ن حظ أف نسبة الشكاكم األعمى بحسب مخطط باريتك السابؽ كانت لخدمة الصراؼ األلػي ،%30
كخدمة الرسائؿ القصيرة  ، %26.4كخدمة االنترنت المصرفي . %17.2كلذا يتكافػؽ مػع المحػكر
الثالػػث مػػف االسػػتبياف( :الخػػدمات المصػرفية االكثػػر ألميػػة لتطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة) كنػػكع
111

الخدمػة المصػرفية اإللكتركنيػػة التػي يمكػػف م حظػة زيػػادة الشػككل عميهػػا حيػث تركػػزت أةمػب الػػردكد
االيجابية في االستبياف عمى خدمة الصراؼ األلي كخدمة الرسائؿ القصيرة.
تـ مبدئيان بعد دراسة المعمكمات السابقة مػف قبػؿ فريػؽ العمػؿ ،تحديػد أف يػتـ د ارسػة خدمػة الصػراؼ
األلي كخدمة الرسائؿ القصيرة كتجميع بيانات تفصيمية عف تمؾ الخدمات كتحميمها.
كتـ تحديد خدمة الصراؼ األلي كالرسائؿ القصيرة لألسباب التالية:
 .1عػػدـ كجػػكد أسػرار قػػد يمػػانع المصػػرؼ الشػريؾ فػػي السػػماح بػػاإلط ع عميهػػا بالنسػػبة لهػػاتيف
الخدمتيف.
 .2سهكلة دراسة لاتيف الخدمتيف كسهكلة تجميع معمكمػات عنهمػا سػكا ن مػف المصػرؼ المقػارف
أك المصرؼ الشريؾ.
 .3طبيعػػة لػػاتيف الخػػدمتيف أنهمػػا مسػػتمرتاف كدائمتػػاف كضػػركريتاف كلامتػػاف بالنسػػبة لش ػريحة
كاسعة مف العم

.

 .4كجكد أم خمؿ في خدمة الصراؼ األلي يسبب ازدحاـ في الشارع يسي لسمعة المصرؼ.
 .5نسبة شكاكل العم

لي األكبر في لاتاف الخدمتاف في المصرؼ المقارف.

112

أكال  :خدمة الصراؼ األليAutomated teller Machine) ATM):

يعتب ػ ػ ػػر الص ػ ػ ػ فػراؼ األل ػ ػ ػػي  :جه ػ ػ ػػاز خ ػ ػ ػػارج مبن ػ ػ ػػى المص ػ ػ ػػرؼ يس ػ ػ ػػمح لمعمي ػ ػ ػػؿ بالس ػ ػ ػػحب كاإلي ػ ػ ػػداع
كالتحكيػ ػػؿ مػ ػػف حسػ ػػابي إلػ ػػى حسػ ػػاب عميػ ػػؿ خػ ػػر فػ ػػي نفػ ػػس المصػ ػػرؼ

51

كالفكائػ ػػد التػ ػػي يحققهػ ػػا

الص ػ ػ فػراؼ األل ػ ػػي ل ػ ػػي تخف ػ ػػيض حج ػ ػػـ التعام ػ ػػؿ بالش ػ ػػيكات بالنس ػ ػػبة لك ػ ػػؿ مكظ ػ ػػؼ ف ػ ػػي المص ػ ػػرؼ،
كانخف ػ ػ ػػاض حج ػ ػ ػػـ النقدي ػ ػ ػػة المطمكب ػ ػ ػػة لتنفي ػ ػ ػػذ العممي ػ ػ ػػات ،كتخف ػ ػ ػػيض تك ػ ػ ػػاليؼ معالج ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػيكات
الكاردة كالصادرة كتجنب فترات الت خير في حاؿ عدـ كصكؿ الشيؾ إلى المصرؼ.52
كيعتمد مفهكـ لذا ا الت عمػى كجػكد اتصػاؿ بػيف الحاسػب الرئيسػي لممصػرؼ ك لػة الصػرؼ بحيػث
يمكف استقباؿ بيانات العميؿ ( رقـ التعريؼ الخاص بالعميؿ ،رقـ حسابي ،رمز الخدمػة...... ،إلػخ)
بمجرد قيػاـ العميػؿ بإدخػاؿ البطاقػة فػي ا لػة لتقػكـ بعػدلا ا لػة بإعطػا اسػتجابات فكريػة تتمثػؿ فػي
الخػػدمات المص ػرفية المطمكبػػة كالسػػحب النقػػدم ،اإليػػداع النقػػدم ،إيػػداع الشػػيكات ،كشػػؼ الحسػػاب،
بياف األرصدة  ،كما أضيفت إليها مؤخ انر العديػد مػف الخػدمات األخػرل المتطػكرة مثػؿ تحكيػؿ األمػكاؿ
ُ -51سٌ،يُُطإبطش

ُى،يطخغسبكشكطِ،8774،ص 843

 52العربٌد ،عصام فهد ( :)4008دراسات معاصرة فً محاسبة المصارف التجارٌة والبورصات ،سلسلة الرضا للمعلومات،
دار الرضا للنشر ،دمشق ،ص.848
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إلكتركنيان
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 ،كإلتماـ لذا األعماؿ يزكد العميؿ برقـ سرم لمدخكؿ بي عمى ا لة ،ثـ تسػتجيب ا لػة

لمطمب إذا استخدمت حسب التعميمات بشكؿ صحيح كفي حالة تكرار الخط في إدخاؿ الرقـ السػرم
أكث ػر مػػف م ػرة أك طمػػب حركػػة ةيػػر مصػػرح بهػػا لحامػػؿ البطاقػػة فإنػػي عػػادة مػػا تقػػكـ ا لػػة بػػابت ع
البطاقة .كالخدمات التي تقدمها أجهزة الصراؼ األلي لي:
 السحب النقدم.
 االستع ـ عف الرصيد (سكا بعرضي عمى شاشة الجهاز أك طباعتي).
 الحصكؿ عمى كشؼ حساب فكرم مختصر (عادة يتضمف خر عشرة حركات أجريت).
 طمب كشؼ حساب تفصيمي.
 تسديد فكاتير الخدمات (مثؿ الما كالكهربا كالهاتؼ كةيرلا).
 تحكيؿ األمكاؿ.
 ت يير الرقـ السرم.
 ش ار البطاقات المدفكعة مسبقان.
 تبادؿ الرسائؿ اإللكتركنية سكا مف العميؿ إلى المصرؼ أك العكس.
كبهدؼ معرفة رأم العم

في المصرؼ المقارف بخدمة الصراؼ األلي كلت كيػد مػا تػـ التكصػؿ إليػي

عف طريؽ الشكاكل كلتقييـ األدا بالنسبة لمصػراؼ األلػي قبػؿ تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة عػف طريػؽ
عم

المصرؼ ،تـ تكجيي السؤاؿ التالي إلى 120عميؿ (في الفترة  24-9مف الشػهر) قبػؿ إجػ ار

المقارنة المرجعية:

 53طربٌه ،جوزٌف ()4008؛ الصٌرفة اإللكترونٌة ،تطبٌق التكنولوجٌا للصمود والنجاح فً االقتصاد الجدٌد ،اتحاد
المصارف العربٌة ،العدد  ،422المجلد .48
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ما ىو رأيك بخدمة الصراف االي لممصرف؟ ىل ىي :ممتازة
 ن حظ مف الشكؿ ( )12-3أف  %44مف العم

جيدة

متوسطة

سيئة

ةير راضيف عف الخدمة كعدد قميؿ

منهـ قاؿ ب ف الخدمة جيدة كممتازة.

الشكل ( )12-3مخطط بٌانً لتقٌٌم العمالء لخدمة الصراف األلً فً المصرف المقارن.

ثانيان :خدمة الرسائؿ القصيرة عبر المكبايؿ الهاتؼ النقاؿ (:)SMS Banking

لناؾ نكعيف مف الرسائؿ المصرفية القصيرة عبر أجهزة المكبايؿ:
األكلى تسمى الرسػائؿ الصػادرة ( ،)Push Messagesكلػي الرسػائؿ التػي يقػكـ المصػرؼ بإرسػالها
إلػػى عم ئػػي عبػػر لػكاتفهـ المحمكلػػة بػػدكف طمػػب مسػػبؽ مػػف قبػػؿ لػؤال العمػ
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 ،كلػػي عػػادة إمػػا أف

عػف حػدكث حركػات عمػى حسػاباتهـ المصػرفية،

تككف رسائؿ تسػكيقية أك رسػائؿ تنكيػي تنبػي العمػ

مثؿ سحب مبمد كبير مف الماؿ عف طريؽ جهػاز الصػراؼ األلػي ،أك دفعػة كبيػرة باسػتخداـ البطاقػة
االئتمانية كةيرلا.
أما النكع الثػاني مػف الرسػائؿ فهػي مػا يطمػؽ عميهػا الرسػائؿ الػكاردة ( ،)Pull Messagesكلػي تمػؾ
الرسػػائؿ التػػي يػػتـ تهيئتهػػا مػػف قبػػؿ العميػػؿ باسػػتخداـ الهػػاتؼ المحمػػكؿ (المكبايػػؿ) ب ػػرض الحصػػكؿ
عمى المعمكمات أك إلج ار معام ت عمى الحساب المصػرفي ،كتشػمؿ التحقػؽ مػف رصػيد الحسػاب،
أك طمب الحصكؿ عمى معمكمات حالية مثؿ أسعار صػرؼ العمػ ت كمعػدالت الفائػدة عمػى الكدائػع
كما لك معتمد كمحدث لدل المصرؼ.
المرحمة الخامسة  :البحث وتحديد شريك المقارنة المرجعية (المصرف الشريك)
 -1تحديد المصارؼ التي يمكف إج ار المقارنة المرجعية معها.
تـ تحديد المصارؼ الخاصة في مدينة حماة (كذلؾ لخصكصية المصػارؼ الخاصػة مقارنػة
بالمصػػارؼ العامػػة كالفكػػر السػػائد ب ػ ف المصػػارؼ الخاصػػة تقػػدـ خػػدمات ذات جػػكدة أعمػػى
كأفضؿ مف المصارؼ العامة) إلج ار عممية المقارنة كعددلا ( )10مصارؼ خاصة .
كالجدكؿ ( )12-3يكضح صافي الربح لممصارؼ في خر  3سنكات قبؿ البد بالبحث.
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الجدول ( )12-3صافً الربح للمصارف المدروسة فً آخر  3سنوات قبل البدء بالبحث.
المصرف رقم ()1
السنوات
صافً الربح

2014

2013

2012

8488158136

1811484538952

4483868252

متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
414,551,780

المصرف رقم ()2
السنوات
صافً الربح

السنوات
صافً الربح

السنوات
صافً الربح

السنوات
صافً الربح

السنوات
صافً الربح

السنوات
صافً الربح

السنوات
صافً الربح

2014
2896187068960
2014
2833284968283
2014
-841,024,961
2014
582228850
2014
2,544,577,515
2014
2810385148116

2012

2013
31685748204
المصرف رقم ()3
2013

585868946
2012

4182068390
1897982708514
المصرف رقم ()4
2012

2013

-185,102,855
-425,926,112
المصرف رقم ()5
2012

2013

661,752,851
286458104
المصرف رقم ()6
2012

2013

618,337,086
2,635,463,622
المصرف رقم ()7
2012

2013

34781658737
283608496
المصرف رقم ()8

متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
1,094,622,703
متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
1,450,991,062
متوسط صافً الخسارة خالل الـ3
سنوات
-484,017,976
متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
223,206,935
متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
1,932,792,741
متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
817,680,116

2014

2013

2012

متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات

760,=:0,8;9-

6>8,>6>,0>7

60084498870

194,506,199

المصرف رقم ()9
السنوات
صافً الربح

السنوات
صافً الربح

2014
1810083178998

2012

2013

1578311897045286038065
المصرف رقم ()11

2014

2013

2012

1,987,166,439

172,681,080

6086738656

متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
465,203,031
متوسط صافً الربح خالل الـ3
سنوات
740,173,725

المصدر :الباحثة حيث تـ االعتماد عمى البيانات المالية المصرح بها في مكاقع المصارؼ اإللكتركنية كعمى اإلفصاحات المنشكرة في ليثة
األكراؽ كاألسكاؽ المالية السكرية في نهاية الفترة المالية لكؿ مصرؼ  ،عمى مكقع الهيئة scfms.sy
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 -2اختيار مصرؼ مف المصارؼ التي تـ تحديدلا:
تػػـ اختيػػار مصػػرؼ مػػف قبػػؿ المصػػارؼ المرشػػحة لممقارنػػة  ،كسػػبب اختيػػار لػػذا المصػػرؼ
دكف ةيرا :
أ -يتمتع المصرؼ ب كبر متكسط صافي الربح خ ؿ الػ 3سنكات االخيرة.
ب -االنتش ػػار الكاس ػػع لمصػ ػرافات األليػ ػة التابع ػػة المص ػػرؼ ،كجالزي ػػة الصػ ػرافات كج ػػكدة
الخدمة المقدمة بالصرافات .
ت -بكصػفي المصػػرؼ األكؿ الحاصػؿ عمػػى شػػهادة المطابقػة مػػع نظػػاـ إدارة الجػكدة
.ISO 9001:2008
كيقدـ حصكؿ المصرؼ عمى شهادة المطابقة مزايا عديدة ألمها:
 أصبحت العمميات تدار ب فضؿ طريقة مف خ ؿ االعتماد عمى المقاييس كالمعايير
العالمية.
 اثبػت المصػرؼ قدرتػي عمػى تقػديـ خػدمات تمبػي متطمبػات المتعػامميف كالمتعػامميف
المحتمميف.
التميػز فػي تمبيػة احتياجػات المتعػامميف كالتفػكؽ فػي تحقيػؽ تكقعػاتهـ مػف خػ ؿ

ف
التحسيف المدركس كالمستمر لإلج ار ات كالعمميات.
 اعتمػاد المعػايير العالميػة فػي تكثيػؽ كضػبط العمميػات فػي المصػرؼ بمػا يقمػص
احتماؿ حدكث األخطا .
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 -3التكاصؿ مع المصرؼ الشريؾ كالعمؿ عمى كسب مكافقتي عمى المقارنة المرجعية معي.
تـ العمؿ عمى كسب مكافقة المصرؼ عمى إج ار عمميػة المقارنػة المرجعيػة معػي ،بعػد تعهػد
الطرفيف بالمحافظة عمى األسرار المصرفية  ،كأف عممية المقارنة ستككف فقد بهػدؼ تطػكير
األدا كلف تستخدـ المعمكمات إال في اةراض المقارنة.
كقد حقؽ المصرؼ الشريؾ جميع الشركط المتمثمة بما يمي:
 المصرؼ المختار لك األفضؿ مف بػيف المصػارؼ التػي تػـ تحديػدلا مػف قبػؿ فريػؽ
المقارنة المرجعية.
 تـ أخذ مكافقة المصرؼ الشريؾ كرضػاا عػف إجػ ار المقارنػة  ،كمعرفتػي بػاإلج ار ات
المتبعة لمقياـ بذلؾ معي.
 المكقع الج رافي لممصرؼ الشريؾ مناسبان ككني في نفس مدينة المصرؼ المقارف.
 لدل المصػرؼ الػذم يسػعى لممقارنػة المرجعيػة ع قػات قكيػة كطيبػة مػع المصػرؼ
الشريؾ الذم يريد أف يقارف نفسي بي.
 -4تػػـ صػػياةة اتفػػاؽ مبػػدئي لبػػد العمػػؿ فػػي المصػػرؼ الشػريؾ :كذلػػؾ لمقيػػاـ بتجميػػع معمكمػػات
أكليػػة عػػف العمميػػات كالخػػدمات التػػي يمكػػف االسػػتفادة منهػػا لممصػػرؼ المقػػارف كمػػدل الفائػػدة
العائدة مف العمؿ مع لذا المصرؼ بالذات .
كلمتحقػػؽ مػػف حسػػف االختيػػار لممصػػرؼ الش ػريؾ بالنسػػبة لخدمػػة الص ػراؼ األلػػي تػػـ تكجيػػي نفػػس
السؤاؿ الذم تـ تكجيهي إلى عم

المصرؼ المقارف إلى نفس العدد مف العم

المصرؼ الشريؾ :
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( 120عميؿ) في

ما ىو رأيك بخدمة الصراف االي لممصرف؟ ىل ىي :ممتازة

جيدة

متوسطة

سيئة

ككانت االجابة كما لي مكضحة في الشكؿ ()13-3

الشكل ( )13-3مخطط بٌانً لتقٌٌم العمالء لخدمة الصراف األلً فً المصرف الشرٌك.

ن ح ػػظ أف اكت ػػر االجاب ػػات ف ػػي المص ػػرؼ الشػ ػريؾ كان ػػت إيجابي ػػة كأف العم ػ

ارض ػػيف ع ػػف خدم ػػة

الصراؼ األلي كأف نسبة قميمة جدا  %8قالت بػ ف الخدمػة سػيئة كلػذا مؤشػرات أكليػة مناسػبة  ،ليػتـ
اعتماد المصرؼ الشريؾ كبد العمؿ معي بنا ن عميها.
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المرحمـة السادسـة – جمـ بيانـات أوليـة عــن المصـرف الشـريك لتحديـد العمميـات والخـدمات التــي
ستكون موض المقارنة المرجعية:
كيكضح الشكؿ ( )14-3الهيكؿ التنظيمي لممصرؼ الشريؾ كما يمي:

الشكل ( )14-3الهٌكل التنظٌمً للمصرف الشرٌك .

لتحديػػد إذا مػػا كػػاف لنػػاؾ فجػػكة بػػيف أدا المصػػرؼ المقػػارف كالمصػػرؼ الشػريؾ  ،تػػـ بالمقابػػؿ تكزيػػع
نف ػػس نم ػػكذج الش ػػكاكم عم ػػى المص ػػرؼ الشػ ػريؾ خػ ػ ؿ نف ػػس الفتػػرة م ػػف الش ػػهر(االي ػػاـ الس ػػتة عش ػػرة
الكسػ ػػطى مػ ػػف الش ػ ػػهر) (فػ ػػي الفتػػ ػرة  24-9مػ ػػف الشػ ػػهر) ككان ػ ػػت النتيجػ ػػة مكض ػ ػػحة فػ ػػي الج ػ ػػدكؿ
(.)13-3
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الجدول ( )13-3فرز الشكاوي ،وتوزٌعها ،عددها ،ونوعها فً المصرف الشرٌك.
ػذد انًُارج انر ٙذى انشد ػهٓٛا

ػذد انًُارج انًٕصػح

ًَٕ 291رج ٚحٕ٘ ػثاسج ال ٕٚخذ شكٕٖ
51

ًَٕرج فاسؽ

ًَٕ 161رج ٚحٕ٘ انشدٔد انرانٛح:
ذٕصٚغ انشكأ٘
511

ػذد انشكأ٘

َٕع انشكأ٘

61

خذياخ انكرشَٔٛح

18

انٛح ذمذٚى انخذيح

35

خذياخ انؼًالء

29

ذًٕٚم شخظٙ

18

ػًهٛاخ أخشٖ

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية باالعتماد عمى نمكذج الشكاكم.

ن ح ػػظ انخف ػػاض ع ػػدد الش ػػكاكم فيم ػػا يتعم ػػؽ بالخ ػػدمات االلكتركني ػػة ف ػػي المص ػػرؼ الشػ ػريؾ مقارن ػػة
بالمصرؼ المقارف.
كبالرجكع إلى تفاصيؿ الشكاكل الخاصة بػ ( )60شككل مف أصؿ ( )160شػككل كمػف أصػؿ 450
رد فعمي عمى نمكذج الشكاكل لمعرفة مالي بالضبط الخدمات االلكتركنية التي يشتكي منها العميػؿ
في المصرؼ الشريؾ  ،ن حظ في الجدكؿ( )14-3ما يمي:
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الجدول ( )14-3فرز شكاوي الخدمات االلكترونٌة فً المصرف الشرٌك.
ػذد انشكأ٘

َٕع انخذيح اإلنكرشَٔٛح

11

سسائم َظٛح SMS

11

انظشاف األنٙ

14

اَرشَد انثُكٙ

12

إشؼاساخ تانثشٚذ االنكرشَٔٙ

13

ذٕط ٍٛفٕاذٛش

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.

كالشكؿ ( )15-3يبيف التكزيع النسبي لمشكاكم عمى الخدمات االلكتركنية في المصرؼ الشريؾ:

الشكل ( )15-3التوزٌع النسبً للشكاوي على الخدمات االلكترونٌة فً المصرف الشرٌك.
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كت ػػـ ايضػ ػان إنش ػػا مخط ػػط ب ػػاريتك الش ػػكؿ ( )16-3كم ػػا ف ػػي المص ػػرؼ المق ػػارف لمعرف ػػة ترتي ػػب
المشك ت.

بحيث:
انكٕد

َٕع انشكٕٖ

ػذد انشكأ٘

A

اَرشَد انًظشفٙ

14

B

ذٕط ٍٛفٕاذٛش

13

C

اشؼاساخ تانثشٚذ

12

االنكرشَٔٙ
D

انظشاف األنٙ

11

E

انشسائم انُظٛح

10

المصدر :البرنامج اإلحصائي SPSS

الشكل ( )16-3مخطط بارٌتو لترتٌب اولوٌات دراسة الخدمات االلكترونٌة فً المصرف الشرٌك .

124

ككم ػػا ل ػػك مكض ػػح ف ػػي الج ػػدكؿ ( )15-3ن ح ػػظ انخف ػػاض ع ػػدد الش ػػكاكم فيم ػػا يتعم ػػؽ بالخ ػػدمات
االلكتركنية في المصػرؼ الشػريؾ مقارنػة بالمصػرؼ المقػارف ،كالشػكؿ ( )17-3يكضػح نسػبة تكزيػع
الشكاكم عمى الخدمات اإللكتركنية بيف المصرفيف.
الجدول ( )15-3فرز الشكاوى على الخدمات الكترونٌة خالل شهر بٌن المصرفٌن.
انًظشف

ػذد انشكأٖ ػهٗ انخذياخ انكرشَٔٛح خالل شٓش

انًظشف انًماسٌ

( 250يٍ  ْٙ ٔ: 455انشكأٖ انكهٛح)

انًظشف انششٚك

( 60يٍ  ْٙ ٔ:161انشكأٖ انكهٛح)

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.

الشكل ( )17-3التوزٌع النسبً للشكاوي على الخدمات االلكترونٌة بٌن المصرفٌن.
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قمنػ ػػا بإعػ ػػداد الجػ ػػدكؿ ( )16-3الػ ػػذم يكضػ ػػح الفػ ػػرؽ فػ ػػي ع ػ ػدد الشػ ػػكاكل بػ ػػيف المصػ ػػرؼ المقػ ػػارف
كالمصرؼ الشريؾ لمختمؼ الخدمات التي يقدمها المصرفيف:
الجدول ()16-3الفرق فً عدد الشكاوى بٌن المصرف المقارن والمصرف الشرٌك للخدمات بشكل عام.
و

انًظشف

ػذد انشكأٖ انكهٛح

ػذد
انشكأٖ
ػهٗ
انخذياخ
االنكرشَٔٛح

ػذد
شكأٖ
ػهٗ آنٛح
ذمذٚى
انخذيح

ػذد شكأٖ
ػهٗ خذياخ
انضتائٍ

ػذد شكأٖ
ػهٗ انرًٕٚم
انشخظٙ

ػذد شكأٖ
نؼًهٛاخ
اخشٖ

1

انًماسٌ

455

251

111

52

41

13

2

انششٚك

ًَٕ 291:451رج ٔسد
ف ّٛػثاسج الٕٚخذ
شكٕٖ ًَٕ 161 +رج
ٔسد ف ّٛشكأ٘

61

18

35

29

18

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.

كما قمنا بإعداد الجدكؿ ( )17-3الذم يكضح الفرؽ في عدد الشكاكل بيف المصرؼ المقارف
كالمصرؼ الشريؾ بالنسبة لمخدمات االلكتركنية:
الجدول ()17-3الفرق فً عدد الشكاوى بٌن المصرف المقارن و لمصرف الشرٌك بالنسبة للخدمات
االلكترونٌة.
و

انًظشف

ػذد
انشكأٖ
انكهٛح

ػذد
انشكأٖ
ػهٗ
انخذياخ
االنكرشَٔٛح

ػذد
شكأٖ
ػهٗ
انشسائم
َظٛح SMS

ػذد
شكأٖ
ػهٗ
انظشاف
األنٙ

ػذد
شكأٖ
ػهٗ
االَرشَد
انًظشفٙ

ػذد
شكأٖ
ػهٗ
إشؼاساخ
تانثشٚذ
االنكرشَٔٙ

ػذد
شكأٖ
ػهٗ
ذٕطٍٛ
فٕاذٛش

1

انًماسٌ

455

251

66

75

43

38

28

2

انششٚك

161

61

11

11

14

12

13

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.
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مف خ ؿ جمع البيانات كالمعمكمات فػي لػذا المرحمػة تبػيف كجػكد فجػكة فيمػا يتعمػؽ بجػكدة الخػدمات
االلكتركنيػػة بػػيف المصػػرؼ المق ػػارف كالش ػريؾ كن حػػظ قمػػة ع ػػدد الشػػكاكل بالنسػػبة لمرسػػائؿ النص ػػية
كالصراؼ األلي لممصرؼ الشريؾ  ،كنتيجة الجتماع لفريؽ العمؿ بكجكد مدير المصرؼ الشػريؾ تػـ
ما يمي:
 -1تحديد خدمة الصراؼ األلي إلج ار المقارنة المرجعية كذلؾ :
 أللميػػة لػػذا الخدمػػة كككنهػػا تسػػبب مظػػالر ةيػػر ايجابيػػة تسػػي لسػػمعة المصػػرؼ عنػػد
كجكد ازدحاـ في الطرقات حيث تتكزع الصرافات األلية .
 تبيف أف خدمة الرسائؿ القصيرة ةير مجهزة تقنيان إلج ار تطكير عميها إلرضا الزبائف.
 خدمة الص ارؼ األلي تتميز بقمة الشكاكل عميها في المصرؼ الشريؾ.
 ال يكجػػد مػػانع لػػدل المصػػرؼ الشػريؾ مػػف تنفيػػذ المقارنػػة المرجعيػػة بػػيف المص ػرفيف مػػف
خ ؿ خدمة الصرافات األلية.
كتـ في لذا الخطكة انضماـ أعضا جدد لفريؽ المقارنة المرجعية كلـ:
 مدير المصرؼ الشريؾ.
 مسؤكؿ الصرافات لممصرؼ الشريؾ.
 مسؤكؿ العم

لممصرؼ الشريؾ.

 -2كتـ لنا االتفاؽ عمى ما يمي:
 كجكد مكافآت كحكافز لممتعاكنيف مف المصرؼ الشريؾ.
 تدريب فريؽ عمؿ مف المصرؼ الشريؾ .
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 اسػػتخداـ أسػػمكب العصػػؼ العقمػػي باجتماعػػات بػػيف فريػػؽ العمػػؿ لمعرفػػة سػػبب كػػكف
عمميات المصرؼ الشريؾ أفضؿ.
 -3تـ طرح السؤاؿ التالي :ما الذم يجعؿ عمميات المصرؼ الشريؾ ناجحة في لذا المجاؿ؟
كس ػػيتـ د ارس ػػة خدم ػػة الصػ ػراؼ األل ػػي كتطبي ػػؽ عميه ػػا الخطػ ػكات الس ػػابعة كالثامن ػػة م ػػف خطػ ػكات
النمكذج المقترح لتطبيؽ المقارنة المرجعية .
المرحمة السابعة – تجمي وتحميل البيانات لتحديد أسباب الفجوة بين الخدمات المختارة لممصـرف
المقارن والمصرف الشريك :
بعد فرز كتصنيؼ البيانات التي تـ جمعها في الخطكات السابقة سيتـ في لذا الخطكة تحديد اسباب
القصػػكر فػػي أدا لػػذا الخدمػػة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ بعػػض أدكات الجػػكدة كالبػرامج اإلحصػػائية
ال زمة.
كتـ رسـ مخطط لخدمة الصراؼ األلي الشكؿ ( )18-3بكضح خطكاتي كالتالي:
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الشكل ( )18-3خطوات عمل خدمة الصراف األلً.

كلتحديػػد االسػػباب المؤدي ػػة الػػى زي ػػادة عػػدد الش ػػكاكم عمػػى خدمػػة الصػػراؼ األلػػي ت ػػـ عقػػد جمس ػػات
عصػػؼ ذلنػػي مػػف قبػػؿ فريػػؽ المقارنػػة المرجعي ػة كمشػػاركة بعػػض العم ػ

المتقػػدميف بالشػػككل (مػػف

خ ػ ؿ التكاصػػؿ معهػػـ بنػػا عمػػى النمػػكذج المػػكزع لهػػـ) خمصػػت الجمسػػة إلػػى إنشػػا مخطػػط السػػبب
كاألثر(ايشكاكا) كما لك مكضح في الشكؿ (. )19-3
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بٌئة عمل الصراف

قلة صرافات االلٌة
التابعة للمصرف

استٌاء عمالء المصرف
من خدمة الصراف األلً

العمالء

األعطال
المتكررة
للصراف
تقٌد العمالء بمواعٌد
العمل لالستفادة من
الخدمة

زٌادة عدد العمالء
على الصرافات
عدم معرفة العمٌل
باستخدام الصراف

عدم شعور العمٌل باألمان
عند استخدام خدمة الصراف
االلً

األمان

الشكل ( )19-3مخطط السبب واألثر لمشكلة الصراف األلً.

كبعد رسـ مخطط السبب كاألثر تـ التكصؿ الى الشكؿ التكضيحي ( )20-3مف قبؿ الباحثة كفريؽ
العمؿ لممساعدة عمى فهـ المشاكؿ الرئيسية بشكؿ اكضح :

الشكل ( )21-3ترتٌب مشاكل خدمة الصراف األلً.
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ككما لك مبيف في الشكؿ ( )21-3تـ االستعانة بمخطط باريتك لتحديد أكلكيات فرص التحسيف:
80
100
70
80

the number of complaints

60

Percent

50
60
40
30

40

20
20
10
0

E

9
12.0
100.0

D
13
17.3
88.0

C
15
20.0
70.7

B
18
24.0
50.7

A
20
26.7
26.7

0
code
the number of complaints
Percent
Cum %

بحيث:
انكٕد
A
B
C
D
E

ػذد انشكأ٘

َٕع انشكٕٖ
األػطال انًركشسج نهظشاف انراتغ نهًظشف
لهح طشافاخ األنٛح انراتؼح نهًظشف

20
18

صٚادج ػذد انؼًالء ػهٗ انظشافاخ

15

ذمٛذ انؼًالء تًٕاػٛذ ػًم انًظشف نالسرفادج
يٍ خذيح انظشاف
ػذو شؼٕس انؼًٛم تاألياٌ ػُذ اسرخذاو
خذيح انظشاف األنٙ

13
9

المصدر :البرنامج اإلحصائي SPSS

الشكل ( )21-3مخطط بارٌتو لترتٌب اولوٌات دراسة مشكلة الصراف األلً.

حي ػػث تب ػػيف أف  %50.7م ػػف ش ػػكاكم خدم ػػة الصػ ػراؼ األل ػػي تمثفم ػػت ف ػػي كثػ ػرة األعط ػػاؿ المتك ػػررة
لمصراؼ كقمة الصرافات األلية المخدمة التابعة لممصرؼ .
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كبه ػػدؼ التع ػػرؼ أكث ػػر عم ػػى س ػػبب كثػ ػرة االعط ػػاؿ لمصػ ػراؼ ت ػػـ اس ػػتخداـ أس ػػمكب المقابم ػػة ،كتكجي ػػي
االسئمة التالية لمد ار المصرفيف :
 لؿ لديكـ صيانة كقائية لمصرافات ؟
 لؿ الصيانة الكقائية لمصرافات تتـ بشكؿ مكثؽ؟
 لؿ يكجد إج ار مكتكب لمصيانة لديكـ؟
 لؿ يكجد تدريب لمعامميف عمى الصرافات ضمف اطار دكرة تدريبية محددة ؟
 لؿ يتـ تقييـ المتدربيف بعد نهاية التدريب كبشكؿ مكثؽ؟
 لؿ يكجد تقييـ لمعامميف في الصيانة ؟
 لؿ يكجد مكافآت تحفيزية لعماؿ الصيانة؟
ككانت اإلجابات مكضحة في الجدكؿ ( )18-3عمى الشكؿ التالي:
الجدول ( )18-3إجابات مدراء المصرفٌن على اسئلة المقابلة.
انسؤال

انًصشف انًقاسٌ

انًصشف انششيك

ْم نذٚكى طٛاَح ٔلائٛح
نهظشافاخ

ٕٚخذ

ٕٚخذ

ْم انظٛاَح انٕلائٛح
نهظشافاخ ذرى تشكم يٕثك

ال تم ذرى تُاء ػهٗ ذؼهًٛاخ
شفٓٛح

َؼى

ْم ٕٚخذ إخشاء يكرٕب
نهظٛاَح نذٚكى

الٕٚخذ إخشاء يكرٕب نهظٛاَح
تم ٚؼرًذ ػهٗ خثشج انؼايم

ٕٚخذ إخشاء ٔخطٕاخ يحذدج نهظٛاَح
انٕلائٛح ٔحرٗ االطالحٛح

ْم ٕٚخذ ذذسٚة نهؼايهٍٛ
ػهٗ انظشافاخ ضًٍ اطاس
دٔسج ذذسٚثٛح يحذدج

الٕٚخذٚ ،ششف ػايم لذٚى
ػهٗ ػايم خذٚذ لثم
ذسه ًّٛانؼًم

ٕٚخذ دٔسج ذؤْٛهٛح لثم اسرالو انؼًم

ْم ٚرى ذمٛٛى انًرذستٍٛ
تؼذ َٓاٚح انرذسٚة ٔ تشكم
يٕثك

الٕٚخذ

ٕٚخذ

ْم ٕٚخذ ذمٛٛى نهؼايهٍٛ
ف ٙانظٛاَح

ٕٚخذ

ٕٚخذ ذمٛٛى دٔس٘ ٔدلٛك

ْم ٕٚخذ يكافآخ ذحفٛضٚح
نؼًال انظٛاَح

الٕٚخذ

ٕٚخذ ػُذ ػذو ذٕلف انظشاف األن ،ٙأٔ
ػُذيا ذمم ذٕلفاخ انظشاف

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.
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تحديػػد أسػػباب الفجػكات كالقصػػكر فػػي األدا  :لػػدل المقارنػػة بػػيف ليػػة العمػػؿ فػػي الصػراؼ األلػػي بػػيف
المص ػرفيف كبعػػد د ارسػػة مػػا سػػبؽ مػػف قبػػؿ فريػػؽ العمػػؿ كبكجػػكد مػػدير المصػػرؼ الش ػريؾ لػػكحظ أف
االخت فات األساسية كانت في عدة نقاط عمى الشكؿ التالي:
 .1صيانة الصرافات األلية كخاصة عممية التكثيؽ في الصيانة.
 .2تدريب العامميف عمى الصرافات مف حيث التش يؿ كالصيانة كالتكثيؽ كالتقييـ لمتدريب.
 .3كجكد تعميمات عمؿ مكتكبة لدل المصرؼ الشريؾ.
 .4اخػ ػػت ؼ فػ ػػي بعػ ػػض أسػ ػػاليب العمػ ػػؿ المتعمقػ ػػة بالص ػ ػرافات األلي ػ ػة بػ ػػيف المصػ ػػرؼ المقػ ػػارف
كالمصرؼ الشريؾ.
كنتيج ػػة الجتم ػػاع فري ػػؽ العم ػػؿ بكج ػػكد ممث ػػؿ المص ػػرؼ الشػ ػريؾ ت ػػـ مناقش ػػة كاإلجاب ػػة ع ػػف األس ػػئمة
الرئيسية التالية:
 لؿ يمكف استخداـ أسمكب المصرؼ الشريؾ بالنسبة لخدمة الصراؼ األلي أك أنػي لنػاؾ مػا
يمنع ذلؾ؟
 اإلجابة :يمكف استخداـ أسمكب المصرؼ الشريؾ بالنسبة لمصراؼ األلي :حيث انيتمت مناقشة االخت فات بيف المصرؼ الشريؾ كالمصرؼ المقارف كلـ يتـ م حظة
ما يمنع مف تطبيؽ ما يقكـ بي المصرؼ الشريؾ.
 لؿ الكمؼ الناجمة عف استخداـ أسمكب المصرؼ الشريؾ مجدية اقتصاديان؟
 اإلجابػػة :الكمػػؼ الناجمػػة عػػف اسػػتخداـ أسػػمكب المصػػرؼ الش ػريؾ مجديػػة اقتصػػاديانخاصة في ضك أف ما سينتج عنها لك زيادة رضا العم

.

حيث تبيف اف إجابة السؤاليف لي اإليجاب مما يعني أف بإمكاننا أف ننفذ عممية المقارنة بنجاح.
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مصفكفة قياس األدا :
تػػـ صػػياةة مصػػفكفات مبسػػطة لممقػػاييس التػػي سػػيعتمدلا الفريػػؽ لتقيػػيـ خدمػػة الص ػراؼ األلػػي التػػي
سيتـ مقارنتها قبؿ كبعد تطبيؽ المقارنة المرجعية عمى الشكؿ التالي:
بعػػد تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة مػػف كميػػة

 -1جػػدكؿ لتحديػػد نسػػبة االنخفػػاض فػػي شػػكاكل العم ػ
الشكاكل قبؿ تطبيؽ المقارنة المرجعية:
و

ػذد انشكأٖ لثم
ذطثٛك انًماسَح انًشخؼٛح

ػذد انشكأٖ تؼذ ذطثٛك
انًماسَح انًشخؼٛح

 -2جدكؿ لممقارنة بيف عدد شكاكل كنسبة شكاكل العم

انُمض ف ٙػذد
انشكأٖ

َسثح َمظاٌ ػذد
انشكأٖ

لخدمة الصراؼ األلي لممصرؼ المقارف

كالشريؾ قبؿ كبعد المقارنة المرجعية:
و

انًظشف

ػذد انشكأٖ انكهٛح

-3مخطط ليستكةراـ يبيف درجة رضا العم
خ ؿ تقييـ العم

ػذد انشكأٖ ػهٗ
خذيح انظشاف األنٙ

َسثح انشكأٖ ػهٗ
خذيح انظشاف األنٙ

عف خدمة الصراؼ األلي في المصرؼ المقارف مػف

لمخدمة (ممتاز-جيدة-متكسطة-سيئة) مف خ ؿ الجدكؿ التالي:
انرمٛٛى

يًراص

لثم ذطثٛك انًماسَح انًشخؼٛح

تؼذ ذطثٛك انًماسَح انًشخؼٛح
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خٛذ

يرٕسظ

سٙء

المرحمة الثامنة – تحديد ااىداف لممقارنة المرجعية الحالية والخطة التنفيذية واإلعداد لمتنفيذ:
مف خ ؿ عدة اجتماعات لفريػؽ العمػؿ كبحضػكر بعػض المختصػيف كالفنيػيف حػيف الحاجػة إلػيهـ تػـ
إعداد ما يمي:
-1الهدؼ الدقيؽ لممقارنة المرجعية قيد الدراسة :خفػض نسػبة شػكاكل العمػ

عمػى خدمػة الصػراؼ

األلػػي فػػي المصػػرؼ المقػػارف بنسػػبة  %30مػػف كميػػة الشػػكاكل قبػػؿ تنفيػػذ المقارنػػة المرجعيػػة خ ػ ؿ
ث ث شهكر مف بد التنفيذ.
-2ت ػػـ د ارس ػػة لي ػػة العم ػػؿ ف ػػي المص ػػرؼ الشػ ػريؾ (باالس ػػتفادة م ػػف الخط ػػكة الس ػػابعة) بالنس ػػبة لي ػػة
الصيانة كتبػيف كجػكد نظػاـ صػيانة كقائيػة باإلضػافة لكجػكد نظػاـ لمتػدريب  ،لػذاف النظامػاف مكثقػاف
بإج ار ات كتعميمات عمؿ مكتكبة  ،حيث يتـ في المصرؼ الشريؾ ما يمي بدقة كبشكؿ مكثؽ بشكؿ
مخالؼ لما يحصؿ في المصرؼ المقارف:
أكالن :في مجاؿ التدريب:
 -1كجكد خطة تدريب سنكية يتـ بمكجبها تحديد االحتياجات التدريبية كتنفيذ تدريب لرفػع سػكية
العامميف.
 -2تدريب متكامؿ كمكثؽ لمعامميف الجدد كخاصة لمش مي الصراؼ األلي كالعامميف بصيانتي.
 -3تقييـ لممتدربيف كالمدربيف.
ثانيان :في مجاؿ الصيانة:
 -1كجكد خطة صيانة كقائية سنكية لمصرافات األلية.
 -2كجكد عمميات تفقد لمصرافات األلية كبشكؿ يكمي.
 -3كجكد سج ت لألعطاؿ اليكمية كسجؿ ألعطاؿ كؿ صراؼ عمى حدة.
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-2الخطة التنفيذية كاإلعداد لمتنفيذ:
ف ػػي إط ػػار االس ػػتفادة مم ػػا يفعم ػػي المص ػػرؼ الشػ ػريؾ ت ػػـ م ػػا يم ػػي :إع ػػداد الج ػػدكؿ ( )19-3مكض ػػحان
الخطكات التفصيمية كتحديد المسؤكليف عف تنفيذ كؿ خطكة كزمف إنها كؿ خطكة:
الجدول ( )19-3الخطوات التفصٌلٌة لتنفٌذ خطة التطبٌق.
انًسؤول عٍ انتُفيز

و

انخطىة

انفتشة انزيُيت

1

إػذاد إخشاء انظٛاَح

(2115/)3/25-3/6

2

إػذاد إخشاء انرذسٚة

(2115/)3/25-3/6

3

يُالشح ٔ إلشاس اإلخشاءاخ
انخاطح تانظٛاَح
ٔانرذسٚة

(2115/)4/5-/3/26

 -فشٚك انؼًم

4

ذذسٚة ػهٗ ذُفٛز
اإلخشاءاٌ

(2115 / )4/21-4/6

 يسؤٔل انظٛاَح ٔانرشغٛم فٙانًظشف انًماسٌ

5

ذمٛٛى انًرذستٍٛ

(2115)5/1-4/22

6

ذدٓٛض انًُارج ٔذسهًٓٛا
نهًخرظ ٍٛتانرُفٛز

2115/5/8-2115/5/2

 -يذٚش انًظشف انًماسٌ

7

كراتح انرمشٚش انُٓائٙ
حٕل انذساسح نهًماسَح
انًشخؼٛح

2115/5/11-2115/5/9

 -فشٚك انًماسَح انًشخؼٛح

8

ذطثٛك اإلخشاءاخ اندذٚذج
ٔيراتؼح انرُفٛز

(يٍ  2115/5/11انٗ
)2115/8/15

انثاحثح يسؤٔال انظٛاَح ٔانرشغٛمنهًظشفٍٛ
انثاحثح -يذٚشا انًٕاسد انثششٚح نهًظشفٍٛ

 يذٚش انًٕاسد انثششٚح فٙانًظشف انًماسٌ
يسؤٔل انظٛاَح ٔانرشغٛم فٙانًظشف انششٚك
 يذٚش انًٕاسد انثششٚح فٙانًظشف انششٚك

 انًٕظفٌٕ ف ٙاأللساو انًؼُٛح -فشٚك انؼًم

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية
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يالحظاث

كنكضح لنا الخطة السابقة ببعض التفصيؿ:
 .1تكميػػؼ الباحثػػة بإع ػداد اإلج ػ ار ات الخاصػػة بالصػػيانة الممحػػؽ ( (A-3كبالتػػدريب الممحػػؽ
) (A-4بالتنسػػيؽ مػػع مسػػؤكال الصػػيانة كالتش ػ يؿ لممصػرفيف  ،حيػػث تػػـ تشػػكيؿ فريػػؽ يضػػـ
مسؤكال الصيانة كالتش يؿ في المصرفيف كيضـ الباحثة  ،مهمة الفريؽ إعداد إج ار الصيانة
كخ ؿ أسبكعيف (.2015/)3/25-3/6
 .2تشكيؿ فريػؽ مكػكف مػف مػد ار المػكارد البشػرية فػي المصػرفيف كالباحثػة ،مهمػة الفريػؽ إعػداد
إج ار التدرب كخ ؿ أسبكعيف(.2015/)3/25-3/6
 .3يتـ مناقشة اإلج ار اف مف قبؿ فريؽ المقارنة المرجعية ليػتـ إقػ اررا كاعتمػادا مػف المػدير العػاـ
مف خ ؿ اجتماعات بتاريخ . 2015/4/5-/3/26
 .4ي ػػتـ تػػػدريب قس ػػـ الم ػ ػكارد البشػ ػرية مػ ػػف قب ػػؿ مػ ػػدير المػ ػكارد البش ػ ػرية كالع ػػامميف فػػػي تش ػ ػ يؿ
الصػ ػرافات األليػ ػة كالص ػػيانة م ػػف قب ػػؿ مس ػػؤكؿ الص ػػيانة كالتشػ ػ يؿ خػ ػ ؿ أس ػػبكعيف
( 2015 )4/21-4/6عمى تنفيذ اإلج ار اف.
 .5ي ػ ػ ػػتـ تقي ػ ػ ػػيـ أدا المت ػ ػ ػػدربيف كتحدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػدل الحاج ػ ػ ػػة لت ػ ػ ػػدريب إض ػ ػ ػػافي :خػ ػ ػ ػ ؿ (-4/22
.2015)5/1مػ ػػف قبػ ػػؿ مػ ػػدير الم ػ ػكارد البش ػ ػرية فػ ػػي المصػ ػػرؼ الش ػ ػريؾ كمسػ ػػؤكؿ الصػ ػػيانة
كالتش يؿ في المصرؼ الشريؾ.
 .6يتـ تجهيػز النمػاذج ال زمػة كتسػميمها لمقػائميف عمػى التنفيػذ خػ ؿ أسػبكع مػف إنهػا التػدريب
كالتقييـ مف قبؿ مدير المصرؼ المقارف أم حتى ةاية .2015/5/8
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 .7ي ػػتـ إص ػػدار تقري ػػر عم ػػا س ػػبؽ(بتاريخ  9ك )2015/5/10م ػػف قب ػػؿ الباحث ػػة ي ػػتـ اعتم ػػادا
كتكقيعػػي مػػف فريػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة كتسػػميمي لػػإلدارة ليعتمػػد كخطػػة عمػػؿ لتنفيػػذ مػػا تتطمبػػي
المقارنة المرجعية.
 .8البد بتطبيؽ اإلج ار ات الجديػدة مػف قبػؿ اإلدارات كاألقسػاـ المعنيػة كيػتـ تحديػد زمػف ثػ ث
أشهر لمتطبيػؽ بإشػراؼ الباحثػة كمتابعػة فريػؽ المقارنػة المرجعيػة مػع عقػد اجتماعػات لفريػؽ
العمؿ بمعدؿ اجتماع كؿ أسبكع لممتابعة (مف  2015/5/11إلى .)2015/8/15
كم ػػف الحم ػػكؿ المقترح ػػة أيض ػػا لمش ػػكمة الصػ ػراؼ األل ػػي ل ػػك تركي ػػب أجهػ ػزة حاس ػػكبية جدي ػػدة داخ ػػؿ
المصرؼ لتخفيؼ االزدحاـ المكجكد عمى الصرافات كاستيعاب عدد العم

.

المرحمة التاسعة :التنفيذ :
في لذا المرحمة تـ تطبيؽ الخطكة  8مف الخطة التنفيذية كالتي لي جز مف المرحمة الثامنة مػف
المقارنة المرجعية بتنفيذ إج ار الصيانة نكاج ار التدريب في المصرؼ المقارف.
المرحمة العاشرة  :مراقبة النتائج إلقرار وتثبيت التغيرات الناتجة:
تػػـ مػػف خ ػ ؿ لػػذا الخطػػكة مراجعػػة أعمػػاؿ التحسػػيف المنف ػ فذة كتطبيػػؽ اإلج ػ ار ات لمػػدة ث ػ ث شػػهكر
كالتحقؽ منها في المصرؼ المقارف  ،تـ االستعانة أيضػا بمقيػاس عػدد شػكاكم العمػ
عم

ككزع عمػى

المصرؼ  ،ثـ تـ فرز لػذا الشػكاكم كتحميمهػا كمػا لػك مكضػح فػي الجػدكؿ ( ، )20-3مػع

م حظة تكزيع النمكذج لنفس عدد العم

إجر المقارنة المرجعية
الذيف تـ تكزيع النمكذج لهـ قبؿ ا

ب ياـ عمؿ متشابهة (في منتصؼ الشهر).
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الجدول ( )21-3فرز الشكاوي ،وتوزٌعها ،عددها ،ونوعها بعد تطبٌق خطوات المقارنة المرجعٌة.
ػذد انًُارج
انًٕصػح

ػذد انًُارج انر ٙذى
انشد ػهٓٛا

511

ًَٕ 432رج يًرهئ

ذٕصٚغ انشكأ٘

ػذد انشكأ٘

َٕع انشكأ٘

217

خذياخ انكرشَٔٛح

121

انٛح ذمذٚى انخذيح

41

خذياخ انؼًالء

ًَٕ 68+رج فاسؽ
45

ذًٕٚم شخظٙ

11

ػًهٛاخ اخشٖ

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية باالعتماد عمى نمكذج الشكاكم بعد تطبيؽ خطكات المقارنة المرجعية.

كالجػػدكؿ ( )21-3يكضػػح تفاصػػيؿ الشػػكاكم الخاصػػة بالخػػدمات االلكتركنيػػة بعػػد تطبيػػؽ المقارنػػة
المرجعية حيث ن حظ التالي:
الجدول ( )21-3فرز شكاوي الخدمات االلكترونٌة بعد تطبٌق المقارنة المرجعٌة.
ػذد انشكأ٘

َٕع انخذيح اإلنكرشَٔٛح

71

سسائم َظٛح SMS

42

انظشاف األنٙ

45

اَرشَد انًظشفٙ

41

إشؼاساخ تانثشٚذ االنكرشَٔٙ

21

ذٕط ٍٛفٕاذٛش

المصدر :الباحثة كاقع الدراسة الميدانية.
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كيبػ ػ ػػيف الشػ ػ ػػكؿ ( )22-3التكزيػ ػ ػػع النسػ ػ ػػبي لمشػ ػ ػػكاكم عمػ ػ ػػى الخػ ػ ػػدمات االلكتركنيػ ػ ػػة بعػ ػ ػػد تطبيػ ػ ػػؽ
ه
خطكات المقارنة المرجعية:

الشكل ( )22-3التوزٌع النسبً للشكاوي على الخدمات االلكترونٌة بعد تطبٌق المقارنة المرجعٌة .

كتـ باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي ( )Minitabلرسـ مخطط باريتك لمشكمة الصػراؼ األلػي الشػكؿ
( )23-3بعد إدخاؿ التحسينات كما يمي:
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بحيث:
انكٕد

ػذد
انشكٕٖ

َٕع انشكٕٖ

A

األػطال انًركشسج نهظشاف انراتغ نهًظشف

9

B

لهح انظشافاخ األنٛح انراتؼح نهًظشف

10

C

صٚادج ػذد انؼًالء ػهٗ انظشافاخ

11

D

ذمٛذ انؼًالء تًٕاػٛذ ػًم انًظشف نالسرفادج
يٍ خذيح انظشاف

7

E

ػذو شؼٕس انؼًٛم تاألياٌ ػُذ اسرخذاو خذيح
انظشاف األنٙ

5

المصدر :البرنامج اإلحصائي SPSS

الشكل ( )23-3مخطط بارٌتو لمشكلة الصراف األلً بعد إدخال التحسٌنات.
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حيث ن حظ مف الشكؿ السابؽ ما يمي:

ػذد انشكأ٘ ػهٗ
خذيح انظشاف األنٙ

لثم انًماسَح انًشخؼٛح

تؼذ انًماسَح انًشخؼٛح

75

42

انخفاض عدد الشكاكم بعد تنفيػذ إجػ ار ات التحسػيف عمػى خدمػة الصػراؼ األلػي خػ ؿ ثػ ث شػهكر
مف  75شككل الى  42شككل ام بنسبة إجمالية . %44
تسػػتمر عمميػػة المراقبػػة لمتحقػػؽ مػػف النتػػائج بعػػد التعمػػيـ لمتعػػرؼ عمػػى أم ث ػرة لت فيهػػا كالت كػػد مػػف
تحسف األدا بالشكؿ المطمكب بعد تعميـ التطبيؽ.
كلت كيد النتائج السابقة بعد تطبيؽ المقارنة المرجعية تـ اعػادة السػؤاؿ عمػى العمػ

بعػد التطبيػؽ مػا

لك رأيؾ بخدمة الصراؼ األلي ككانت اإلجابة كما مكضحة في الشكؿ (.)24-3

الشكل ( )24-3مخطط بٌانً لتقٌٌم العمالء لخدمة الصراف األلً فً المصرف المقارن بعد
تطبٌق المقارنة المرجعٌة .
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كالشكؿ ( )25-3يكضح الفرؽ قبؿ تطبيؽ المقارنة المرجعية كبعد تطبيؽ المقارنة في تحسف خدمػة
الصراؼ األلي.

الشكل ( )25-3مخطط بٌانً لتقٌٌم العمالء لخدمة الصراف األلً فً المصرف المقارن قبل
وبعد تطبٌق المقارنة المرجعٌة .

حيث ن حظ التالي:
ػذد ذمٛٛى

ػذد ذمٛٛى

ػذد ذمٛٛى

ػذد ذمٛٛى

انرمٛٛى

يًراص

خٛذ

يرٕسظ

سٙء

لثم ذطثٛك انًماسَح انًشخؼٛح

11

22

36

52

تؼذ ذطثٛك انًماسَح انًشخؼٛح

32

46

25

17
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كالشكؿ ( )26-3يكضح نسب التقييـ قبؿ تطبيؽ المقارنة المرجعية كبعد التطبيؽ .

الشكل ( )26-3مخطط بٌانً لنسب تقٌٌم العمالء لخدمة الصراف األلً فً المصرف المقارن
قبل وبعد تطبٌق المقارنة المرجعٌة .

حيث ن حظ التالي:
َسثح ذمٛٛى

َسثح

َسثح ذمٛٛى

َسثح ذمٛٛى

انرمٛٛى

يًراص

ذمٛٛى خٛذ

يرٕسظ

سٙء

لثم ذطثٛك انًماسَح انًشخؼٛح

%8

%18

%31

%44

تؼذ ذطثٛك انًماسَح انًشخؼٛح

%27

%38

%21

%14
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كفي النهاية يمكف إعداد الجدكؿ( )22-3الػذم يكضػح عػدد الشػكاكم الكميػة ،كعػدد كنسػبة الشػكاكم
عمػػى خدمػػة الص ػراؼ األلػػي فػػي المصػػرؼ المقػػارف كالش ػريؾ قبػػؿ تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة  ،كبعػػد
تطبيؽ المقارنة المرجعية في المصرؼ المقارف.

الجدول ( )22-3عدد الشكاوي الكلٌة ،عدد الشكاوى على خدمة الصراف األلً  ،نسبة الشكاوى على خدمة
الصراف األلً  ،قبل وبعد تطبٌق خطوات المقارنة المرجعٌة.
و

انًظشف

1

انًماسٌ/لثم

ػذد انشكأٖ

ػذد انشكأٖ ػهٗ

َسثح انشكأٖ ػهٗ

انكهٛح

خذيح انظشاف األنٙ

خذيح انظشاف األنٙ

455

75

%16

انًماسَح انًشخؼٛح
انششٚك/لثم

2

451

%2

11

انًماسَح انًشخؼٛح
3

انًماسٌ/تؼذ انًماسَح

432

%9

42

انًشخؼٛح

النتيجة:
ن حػظ انخفػػاض عػدد الشػػكاكل عمػى خدمػػة الصػراؼ األلػػي مػف  75الػػى  42أم أف نسػبة الشػػكاكل
أصبحت  %56فقط بعد تنفيذ المقارنة المرجعية مف كمية الشكاكل قبؿ تنفيػذ المقارنػة المرجعيػة أم
حصؿ انخفاض بما يعدؿ  %44مف كمية الشكاكل قبؿ تنفيذ المقارنة المرجعية.
و

ػذد انشكأٖ لثم

ػذد انشكأٖ تؼذ ذطثٛك

انُمض ف ٙػذد

َسثح َمظاٌ ػذد

ذطثٛك انًماسَح

انًماسَح انًشخؼٛح

انشكأٖ

انشكأٖ

انًشخؼٛح

75

33

42
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%44

كبهذا ن حظ اني تـ تحقيؽ الهدؼ مف المقارنة المرجعيػة كتػـ لنػا القيػاـ بمػا يمػي بعػد تحقيػؽ الهػدؼ
مف المقارنة المرجعية:
 مراقبػػة النتػػائج لمتحقػػؽ مػػف كجػػكد أم نتػػائج سػػمبية ةيػػر متكقعػػة ناجمػػة عػػف تطبيػػؽ الت يػرات
كلـ ي حظ ام سمبيات ةير مرةكب بها.
 تػػـ بعػػد ذلػػؾ إق ػرار الت يي ػرات مػػف قبػػؿ اإلدارة لتصػػبح جػػز مػػف نظػػاـ العمػػؿ فػػي المصػػرؼ
المقارف.
 تـ اط ع الفركع األخرل لممصرؼ المقارف عمى النتائج لتعميـ الت ييرات بعد إقرارلا لمفػركع
كاألقسػػاـ التػػي تطبػػؽ نفػػس العمميػػة أك الخدمػػة قيػػد الد ارسػػة (حيػػث أف تطبيػػؽ نتػػائج المقارنػػة
المرجعية تـ اكالن بشكؿ جزئي عمى فرع معيف أك قسـ معيف).
 تستمر عممية المراقبة لمتحقؽ مف النتائج لمتعرؼ عمى أم ث ػرة لت فيهػا كلمت كػد مػف تحسػف
األدا بالشكؿ المطمكب بعد تعميـ التطبيؽ.
المرحمـــة الحاديـــة عشـــر  :تعمـــيم تطبيـــق المقارنـــة المرجعيـــة عمـــى عمميـــات أو خـــدمات اخـــرا
ضعيفة:
بعد نجاح أسمكب المقارنة المرجعيػة فػي تحسػيف خدمػة الصػراؼ األلػي  ،يجػب التكسػع فػي اسػتخداـ
لذا األسمكب ليشمؿ باقي الخدمات االلكتركنية كبافي الخػدمات فػي المصػرؼ المقػارف كالقيػاـ بتنفيػذ
ما يمي:
 .1العمػػؿ عمػػى نشػػر التجربػػة إلػػى جميػػع العمميػػات كالخػػدمات كاإلعػ ف مػػف خػ ؿ اجتمػػاع مػػع
رؤسا األقساـ نكاب ةهـ بنجاح التجربة كأف اإلدارة العميا اعتمدت أسمكب المقارنة المرجعية
لمتطبيؽ في جميع األقساـ كعمى جميع العمميات كالخدمات.
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 .2تكريـ فريؽ العمؿ القائـ بتطبيؽ المقارنة المرجعية لممرة األكلػى بشػكؿ عمنػي ليشػمؿ التكػريـ
مكافآت مادية كبطاقات شكر يتـ تعميقها في لكحة اإلع نات.
 .3قياـ فريؽ العمؿ بتنفيذ كرش عمؿ لشرح التجربة لجميع العامميف في المصرؼ المقارف.
 .4البػ ػػد بتشػ ػػكيؿ فػ ػػرؽ عمػ ػػؿ تشػ ػػمؿ جميػ ػػع األقسػ ػػاـ لمتكسػ ػػع فػ ػػي التطبيػ ػػؽ لجميػ ػػع العمميػ ػػات
كالخدمات.
 .5تدريب فرؽ العمؿ المختمفة كفقان لمبرنامج الذم تـ إق اررا سابقان في التجربة األكلى.
 .6تطكير مستكل فريؽ العمؿ األساسي بإخضاعي لدكرات تدريبية حكؿ أنكاع مقارنػة مرجعيػة
أخرل ةير التي تـ تنفيذلا مثؿ :المقارنة المرجعيػة الداخميػة أك العالميػة أك العامػة أك طػرؽ
مقارن ػػة مرجعي ػػة أخ ػػرل مث ػػؿ :الطريق ػػة العام ػػة ف ػػي المقارن ػػة المرجعي ػػة أك طريق ػػة المس ػػح أك
االستعراض أك نماذج التميز كةيرلا .
المرحمــــة الثانيــــة عشــــرة :اعتبــــار المقارنــــة المرجعيــــة كــــأداة معتمــــدة لمتحســــين المســــتمر فــــي
المصرف:
تـ في لذا المرحمة االتفاؽ مع إدارة المصرؼ عمى تنفيذ ما يمي :
 إحداث قسـ خاص بالمصرؼ باسـ قسـ تحسيف الجكدة .
 ت ليػ ػػؿ تخصصػ ػػي لعػ ػػدد مػػػف العػ ػػامميف أك تكظيػ ػػؼ متخصص ػػيف فػ ػػي الجػ ػػكدة إلدارة القسػ ػػـ
المطمكب.
 دعـ القسـ الجديد الخاص بالجكدة مف قبؿ اإلدارة العميا بربطي مباشرة في الهيكؿ التنظيمػي
باإلدارة العميا.
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 تكميػػؼ القسػػـ الجديػػد بمتابعػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالمقارنػػة المرجعيػػة كخاصػػة تطػػكير عمميػػات
التطبيؽ لتشمؿ كؿ األقساـ كالفركع كاستخداـ األنكاع كالطرؽ المختمفة لممقارنة المرجعية.
 تكميؼ القسـ الجديد بالعمؿ عمى تطبيؽ أساليب متنكعة لمجكدة ةير المقارنة المرجعية مثؿ
تطبيؽ  ISO 9001أك  5Sأك حمقات الجكدة .
 االستعانة بخب ار في الجكدة لتنفيذ ما سبؽ.
 6-3نتائج الدراسة التطبيقية:
أوال :نتائج مرتبطة بالمصارف قيد الدراسة:
 .1مف األمكر الهامة التي سػاعدت عمػى تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة لػك تشػجيع إدارة المصػرؼ
الش ػريؾ  ،كالػػذم يتمتػػع بمي ػزة حصػػكؿ مرك ػزا الرئيسػػي عمػػى شػػهادة ISO 9001:2008
كتطبيقي لنظاـ الجكدة المذككر سهؿ عممية التطبيؽ مف ناحيتيف:
 األكلى :سهكلة تمييز لذا المصرؼ الختيارا كاعتبارا المصرؼ الشريؾ. الثانية :سرعة تقبؿ إدارة المصرؼ لمتعاكف في تطبيؽ المقارنة المرجعية ك سمكبمف أساليب تحسيف الجكدة ككنها جز مف تجربة ناجحة في تطبيؽ نظـ الجكدة.
 .2إف النمكذج المقترح مف قبؿ الباحثة  ،يمكػف االسػتفادة منػي فػي مؤسسػات أخػرل (خدميػة أك
إنتاجيػػة) حيػػث أف النمػػكذج يقػػدـ خط ػكات تفصػػيمية بشػػكؿ سػػهؿ كمبسػػط بعيػػدان عػػف التعقيػػد
كيراعي خصكصية المؤسسات السكرية بشكؿ عاـ كالمصارؼ بشكؿ خاص .
 .3مف الفكائد التي عادت عمى المصرؼ بعد تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية :
 الت سيس لثقافة جديدة في أسمكب عمؿ المصػرؼ قيػد الد ارسػة تقػكـ عمػى الػتعمـ مػف
خبػ ػرات ا خػ ػريف :كب ػػدا ذل ػػؾ كاض ػػحان م ػػف خػ ػ ؿ التع ػػاكف ب ػػيف المص ػػرؼ المق ػػارف
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كالمصػػرؼ الش ػريؾ كاط عػػي عمػػى ليػػة تقػػديـ الخػػدمات لديػػي كلػػذا الثقافػػة لػػـ تكػػف
مكجكدة قبؿ تنفيذ البحث لدل إدارات المصارؼ السكرية.
 تحديد أدا المصرؼ نسبة إلى األفضؿ :حيث تبػيف كجػكد فجػكة فيمػا يتعمػؽ بجػكدة
الخدمات االلكتركنية بػيف المصػرؼ المقػارف كالشػريؾ  ،حيػث كانػت نسػبة الشػكاكم
عمػػى الخػػدمات االلكتركنيػػة فػػي المصػػرؼ المقػػارف  %81بينمػػا كانػػت لػػذا النسػػبة
منخفضة جدا في المصرؼ الشريؾ .%19
 مسػػاعدة المصػػرؼ فػػي تحديػػد األكلكيػػات كالمجػػاالت األكثػػر حاجػػة لمتحسػػيف :حيػػث
أف  %55مػػف الشػػكاكم تركػػزت عمػػى الخػػدمات االلكتركنيػػة  ،ك  %22عمػػى ليػػة
تقػديـ الخدمػػة ك  %11عمػػى خدمػػة العمػ

 ،بينمػػا تػػـ تكزيػػع بػػاقي نسػػب الشػػكاكم

بيف التمكيؿ الشخصي ، %9ك  %3كانت لعمميات اخرل.
ثانيا :نتائج حول فائد المقارنـة المرجعيـة والتـي مـن الممكـن تحقيقيـا مـن قبـل اي منظمـة تطبـق
المقارنة المرجعية:
بنا ن عمػى النتػائج السػابقة ضػمف المصػرؼ المقػارف يمكػف صػياةة النتػائج العامػة التاليػة كالتػي تمثػؿ
الفكائد التي يمكف أف تحققها أم منظمة سكرية عمػى صػعيد تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة بشػكؿ خػاص
كأساليب الجكدة بشكؿ عاـ :
 .1إف االعتم ػػاد عم ػػى المقارن ػػة المرجعي ػػة يس ػػالـ ف ػػي تحدي ػػد نكابػ ػراز نق ػػاط الض ػػعؼ كالمش ػػاكؿ
كاألخط ػ ػػا ال ي ػ ػػر مكتش ػ ػػفة أك ال ائب ػ ػػة ع ػ ػػف أذل ػ ػػاف اإلدارات كالمكج ػ ػػكدة ف ػ ػػي بيئ ػ ػػة العم ػ ػػؿ
لممؤسسات التي تسػتخدـ المقارنػة المرجعيػة ،حيػث أنػي كقبػؿ تطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة فػي
المص ػػرؼ المق ػػارف كان ػػت إدارة المص ػػرؼ تعتق ػػد أف المص ػػرؼ ل ػػك م ػػف المص ػػارؼ ال ارئ ػػدة
كالمتمي ػزة كأنػػي يعمػػؿ ب سػػمكب متكامػػؿ كسػػميـ كشػػبي خػػاؿ مػػف األخطػػا ممػػا سػػيعيؽ إيجػػاد
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الحمػػكؿ  ،كسػػالـ تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة فػػي إظهػػار نقػػاط الضػػعؼ كالمشػػاكؿ كاألخطػػا
كاعتراؼ إدارة المصرؼ المقارف بها مما يعني قطع ألـ الم ارحػؿ تجػاا حػؿ المشػاكؿ كتقػكيـ
نقاط الضعؼ.
 .2أف االعتم ػػاد عم ػػى المقارن ػػة المرجعي ػػة ال يس ػػالـ ف ػػي تحدي ػػد أل ػػـ مص ػػادر الخم ػػؿ كالض ػػعؼ
فحسب بؿ تحدد األسمكب المناسب لتصحيح األخطا كحػؿ المشػاكؿ كتقػكيـ نقػاط الضػعؼ
لممؤسسات التي تستخدـ المقارنة المرجعية مف خ ؿ االستفادة مف تجارب كخبرات ا خريف
كبذلؾ تعطي المقارنة المرجعية أسمكب متكامؿ بث ثة أبعاد:
أ .الكتشاؼ المشاكؿ .
ب .تحديد أسباب المشاكؿ المكتشفة.
ج .ع ج المشاكؿ بالتخمص مف األسباب.
ممػػا يػػؤدم إلػػى عػػدـ تكػرار األخطػػا كارتقػػا مسػػتكل األدا  ،كقيػػاـ اإلدارة بتقػػديـ حػكافز
أكبر لممكظفيف كخاصة في مجاالت تطبيؽ األساليب الحديثة كال ير تقميدية  ،ألف ذلؾ
مف ش ني تقديـ خدمات أفضؿ بما يحقؽ الميزة التنافسية .
 .3إعطا العميؿ القدر الكافي مف االلتماـ كمحاكلة الرد عمى إجاباتي كحؿ مشػاكمي فػي أسػرع
كقػػت ممكػػف كبالكقػػت الػػذم يجعمػػي ارضػػيان قػػدر اإلمكػػاف مػػف خ ػ ؿ اكتشػػاؼ مسػػتكل رضػػا
العميؿ لدل المصرؼ المنافس كالذم يتـ إج ار المقارنة المرجعية معي.
 .4ركزت لذا الدراسة عمى تطبيؽ المقارنػة المرجعيػة فػي المصػارؼ كمػف خػ ؿ ذلػؾ تػـ اسػتخداـ
أسػػاليب الجػػكدة مثػػؿ فػػرؽ العمػػؿ كأدكات الجػػكدة ممػػا أعطػػى البحػػث بعػػدنا لام ػنا عمػػى صػػعيد
المصارؼ السكرية  ،حيث تػـ إظهػار ضػركرة قيػاـ إدارات المصػارؼ بااللتمػاـ بػالجكدة بشػكؿ
150

عاـ مف خ ؿ إبراز ألمية المقارنة المرجعية ك سمكب مف أساليب الجكدة ال سيما بعد اكتشاؼ

االبتعػػاد الشػػديد لػػإلدارة العميػػا فػػي المصػػارؼ السػػكرية عػػف الجػػكدة  .حيػػث أف تمػػؾ المصػػارؼ
كخاصػػة البعيػػدة عػػف تطبيػػؽ أسػػاليب كنظػػـ الجػػكدة تحصػػؿ عمػػى منػػافع متعػػددة عنػػد تطبيػػؽ
المقارنة المرجعية ألمها:
 كسب ت ييد اإلدارة العميا اتجاا تطبيؽ نظـ الجكدة. تطػػكير أسػػاليب العمػػؿ مػػف خ ػ ؿ إدخػػاؿ أسػػمكب العمػػؿ كفريػػؽ كةي ػرا مػػف أسػػاليبالجكدة.
 التحسيف المستمر. تقكيـ األدا . االعتماد عمى نظاـ عمؿ مكثؽ.-

اس ػػتخداـ أدكات الج ػػكدة لتجمي ػػع كتحمي ػػؿ البيان ػػات مم ػػا يس ػػالـ ف ػػي ص ػػنع قػ ػ اررات
صحيحة مبنية عمى الحقائؽ.

 -التعمـ مف ا خريف .
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الفصل الراب
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 1-4مقدمة:
س ػ ػػنعرض ف ػ ػػي ل ػ ػػذا الفص ػ ػػؿ االس ػ ػػتنتاجات الت ػ ػػي تكص ػ ػػمت إليه ػ ػػا الباحث ػ ػػة ف ػ ػػي ل ػ ػػذا البح ػ ػػث سػ ػ ػكا ن
ف ػ ػ ػػي الجان ػ ػ ػػب النظ ػ ػ ػػرم أك التطبي ػ ػ ػػؽ العمم ػ ػ ػػي ل ػ ػ ػػي ،كاقتػ ػ ػ ػراح ك ػ ػ ػػذلؾ بع ػ ػ ػػض التكص ػ ػ ػػيات العام ػ ػ ػػة
كالخاص ػ ػ ػػة  ،كاخيػ ػ ػ ػ انر تق ػ ػ ػػديـ بع ػ ػ ػػض المقترح ػ ػ ػػات المس ػ ػ ػػتقبمية البحثي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تص ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػػي نف ػ ػ ػػس
المكض ػ ػػكع خاص ػ ػػة ف ػ ػػي ض ػ ػػك أف النظ ػ ػػاـ المصػ ػ ػرفي ف ػ ػػي س ػ ػػكرية م ػ ػػا زاؿ يع ػ ػػاني م ػ ػػف إشػ ػ ػكاالت
كبيػ ػرة رة ػػـ مح ػػاكالت التط ػػكير العدي ػػدة فالنظ ػػاـ المصػ ػرفي ف ػػي س ػػكرية م ػػا يػ ػزاؿ ةي ػػر ق ػػادر عمػػػى
القيػ ػػاـ بػ ػػدكر الكسػ ػػاطة الماليػ ػػة بشػ ػػكؿ فعػ ػػاؿ  ،كالزاؿ بعيػ ػػدان عػ ػػف الػ ػػنظـ المص ػ ػرفية المتطػ ػػكرة فػ ػػي
المنطقػ ػػة رةػ ػػـ الجهػ ػػكد كاألسػ ػػاليب المبذكلػ ػػة ممػ ػػا يسػ ػػتدعي البحػ ػػث عػ ػػف أسػ ػػاليب تطكيريػ ػػة أخػ ػػرل.
كيمكػ ػ ػػف اعتبػ ػ ػػار مكض ػ ػ ػػكع البحػ ػ ػػث المقارنػ ػ ػػة المرجعي ػ ػ ػػة أحػ ػ ػػد لػ ػ ػػذا األس ػ ػ ػػاليب التػ ػ ػػي يمك ػ ػ ػػف أف
تسالـ كبشكؿ كبير في تطكير المصارؼ السكرية.

 2-4النتائج:
تكصمت الباحثة إلى العديد مف النتائج :
.1الحظت الباحثة ضعؼ الدارسات العربية حكؿ مفهكـ المقارنة المرجعية ككيفيػة تطبيقهػا ،كبسػبب
حداثة لذا المفهكـ في المنظمات السكرية اعتمدت الباحثػة عمػى الد ارسػات األجنبيػة إلعػداد النمػكذج
المقترح بعد اج ار التعدي ت ال زمة مف قبمها لتطبيؽ المقارنة المرجعيػة بحيػث أف النمػكذج المقتػرح
يتضمف خطكات متسمسمة تفصيمية تراعي خصكصية المصارؼ السكرية لتضمف نجاح التطبيؽ .
.2مف خ ؿ االستبياف لممصارؼ السكرية كالمصرؼ قيد الدراسة كمف خ ؿ اإلجابػات ،ن حػظ قمػة
اط ع اإلدارة العميا عمى مفهػكـ المقارنػة المرجعيػة  ،كأدكات كأسػاليب الجػكدة بشػكؿ عػاـ  ،رةػـ أف
المػػد ار يشػػكمكف النخبػػة مػػف العػػامميف فػػي المصػػارؼ ،كتطبيػػؽ الجػػكدة كالمقارنػػة المرجعيػػة م ػرتبط
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أساسػان بهػػـ ،كعػػدـ اط عهػػـ سيسػػبب عػػدـ دعمهػػـ لتطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة ممػػا يعيػػؽ أم عمميػػة
لمتطبيػػؽ  ،رةػػـ أف مسػػتكل الكػػادر اإلدارم مؤلػػؿ لمتطبيػػؽ كمػػا يشػػير المحػػكر الثػػاني مػػف االسػػتبياف
كليس األمر متكقفان عمى المقارنة المرجعية بؿ سيشمؿ نظـ كأساليب الجكدة بشكؿ عاـ.
.3لنػاؾ إمكانيػػة لتطبيػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػة فػػي المصػارؼ السػػكرية كفػػؽ خطػكات محػػددة تػػـ
اقتراحها كتطبيقها مف قبؿ الباحثة  ،كانط قان مػف النجػاح فػي تطبيػؽ أحػد األنػكاع لممقارنػة المرجعيػة
كلػػك المقارنػػة المرجعيػػة التنافسػػية  Competitive Benchmarkingكطريقػػة :كاحػػد إلػػى كاح ػد
One-to-one benchmarkingنجػػد أنػػي مػػف الممكػػف االنتقػػاؿ لتطبيػػؽ بعػػض األن ػكاع كالطػػرؽ
األخرل لتحقيؽ المزيد مف الفكائد.
.4إف الخدمػػة التػػي تػػـ اختيارلػػا لمد ارسػػة كلتطبيػػؽ عميهػػا خط ػكات المقارنػػة المرجعيػػة كانػػت مرتبطػػة
بشكؿ مباشر بالمشاكؿ التي يعاني منها العم

بحسب نمكذج الشكاكم الذم تـ تصميمي كتكزيعػي

مػػف قبػػؿ الباحثػػة كالخدمػػة لػػي خدمػػة الص ػراؼ األلػػي كتػػـ مػػف خػ ؿ البحػػث م حظػػة األثػػر الكبيػػر
لتطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة عمػػى جػػكدة تمػػؾ الخدمػػة مػػف خػ ؿ انخفػػاض عػػدد الشػػكاكم عمػػى خدمػػة
الصراؼ األلي بنسبة  ،%44حيث الحظنا انخفاض عدد الشكاكل عمى خدمة الصراؼ األلي مف
 75الػػى  42أم أف نسػػبة الشػػكاكل أصػػبحت  %56فقػػط بعػػد تنفيػػذ المقارنػػة المرجعيػػة مػػف كميػػة
الشكاكل قبؿ تنفيذ المقارنة المرجعية أم حصؿ انخفاض بما يعػدؿ  %44مػف كميػة الشػكاكل قبػؿ
تنفيذ المقارنة المرجعية.
.5تمكنػػت الباحثػػة مػػف تحقيػػؽ جميػػع ألػػداؼ البحػػث مػػف التعػػرؼ عمػػى أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة،
نكايجػػاد نمػػكذج خػػاص لتطبيػػؽ أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة فػػي المصػػارؼ السػػكرية كتطبيػػؽ النمػػكذج
المقترح عمى الخدمة المدركسة.
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 3-4المقترحات:
تـ تقسيمها إلى نكعيف:
تكصمت الباحثة إلى عدد مف المقترحات  ،ف
أوال  -مقترحات تتعمق بالمصرف قيد الدراسة:


مقترحات متعمقة بتطبيق المقارنة المرجعية :
 .1تثبيػػت م ػػا ت ػػـ انجػػازا كاالس ػػتمرار ف ػػي العمػػؿ كتعم ػػيـ التجرب ػػة عمػػى بقي ػػة خ ػػدمات كعممي ػػات
المصرؼ مف خ ؿ:
 نشر المكضكع بيف كؿ العامميف في المصرؼ مف خ ؿ ندكات تكضيحية يتـ فيهػا شػرح
المقارنة المرجعية كألميتها كالفكائد التي تـ تحقيقها لممصرؼ.
 إع ف اإلدارة العميا تبنيها لهذا النهج عمى كؿ إدارات كأقساـ المصرؼ.
 اإلع ػ ف عػػف مكافػػآت كأسػػاليب تحفيزيػػة مختمفػػة لممتمي ػزيف فػػي التطبيػػؽ كربػػط عمميػػات
الترقية الكظيفية بالجدية كالتميز في تطبيؽ المقارنة المرجعية.
 تمييز فريؽ العمؿ الذم قاـ بتطبيػؽ المقارنػة المرجعيػة فػي المػرة األكلػى بمكافػآت كمكقػع
إدارم متميز لدفع ا خريف بجدية اتجاا العمؿ.
 تشكيؿ فرؽ عمؿ مختمفة حسب األقساـ التي سيتـ تطبيؽ المقارنة المرجعية بها.
 تدريب فرؽ العمؿ المحدثة مف قبؿ الفريؽ األساسي مستفيديف مف تجربتي السابقة.
 االس ػػتعانة بخبػ ػرات استش ػػارية خارجي ػػة متخصص ػػة ح ػػيف الحاج ػػة سػ ػكا ن ب ػػدكرات ض ػػمف
المص ػػرؼ أك إرس ػػاؿ بع ػػض المت ػػدربيف لتنفي ػػذ دكرات خارجي ػػة لص ػػقؿ معمكم ػػات كخبػ ػرات
العامميف.
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 ننصح إدارة المصرؼ بتػدريب المػكظفيف لػديها كتػ ليمهـ لػيس فقػط عمػى تطبيػؽ خطػكات
المقارنة المرجعية نكانما عمى برامج الجكدة بشكؿ عاـ كفؽ محاكر التدريب التالية:
 ألمية كأسس الجكدة كرضا العميؿ.
 المقارنة المرجعية كتحسيف الجكدة.
 أساليب جمع البيانات.
 أدكات الجكدة.
 حؿ المشاكؿ كالعمؿ كفريؽ.
 الخطكات التفصيمية لممقارنة المرجعية.
كذلػ ػػؾ كػ ػػكف أسػ ػػاليب كأدكات الجػ ػػكدة لػ ػػي جػ ػػز أساسػ ػػي مػ ػػف م ارحػ ػػؿ تطبيػ ػػؽ المقارنػ ػػة
المرجعية.
 .2كضػػع ألػػداؼ سػػنكية لممصػػرؼ يكػػكف تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة -كبشػػكؿ تػػدريجي لتعمػػيـ
التطبيؽ عمى كؿ خدمات المصرؼ  -جز لاـ مف تمؾ األلداؼ.
 .3قياـ إدارة المصرؼ المقػارف بالعمػؿ عمػى المسػالمة بنشػر المقارنػة المرجعيػة فػي المصػارؼ
األخػػرل مػػف خ ػ ؿ تنظػػيـ نػػدكات لشػػرح المقارنػػة المرجعيػػة كألميتهػػا ممػػا يكسػػب المصػػرؼ
سػػهكلة فػػي إيجػػاد مصػػارؼ أخػػرل .حيػػث يسػػتطيع المصػػرؼ المقػػارف االسػػتفادة مػػف تميػػز
بعػػض خدماتػػي أك عممياتػػي مقابػػؿ نقػػؿ خبرتػػي فػػي المقارنػػة المرجعيػػة لممصػػارؼ األخػػرل مػػف
خ ؿ االستفادة المتبادلة .
 .4تطبيؽ المكاصفة القياسية لنظاـ إدارة الجكدة  ISO 9001في المصرؼ مما يؤسس لقاعدة
مفيدة كلامة تساعد كتسهؿ تطبيؽ أم أسمكب مف أساليب تحسيف الجكدة بسهكلة.
156

مقترحات متعمقة بالنواحي الفنية في عمل المصرف:



نتيج ػػة لعم ػػؿ الباحث ػػة ف ػػي البح ػػث كم ػػف خػ ػ ؿ متابعته ػػا لممصػ ػرفيف قي ػػد الد ارس ػػة تكص ػػمت ل ػػبعض
التكصػػيات المهمػػة كالتػػي تػػـ إق ػرار ألميتهػػا مػػف قبػػؿ مػػدير المصػػرؼ المقػػارف كلػػي عمػػى الشػػكؿ
التالي:
 .1تشػػكيؿ مركػػز مكحػػد فػػي كػػؿ محافظػػة تكػػكف مهمتػػي متابعػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بخػػدمات الػػدفع
اإللكتركنػػي كعمػػؿ الص ػرافات مػػف مراقبػػة ،كتعبئػػة ،كاسػػتبداؿ مسػػتهمكات كرقيػػة  ،كمشػػاكؿ
الصرافات ،كمشاكؿ المتعامميف ،كجكدة الخدمة المقدمة كتقييـ األدا كأف يككف فيي مناكبكف
مختصكف خ ؿ األعياد كالعطؿ الرسمية  .لذا المركز يقدـ بيانات يمكف بتحميمهػا التكصػؿ
لمعديد مف المعمكمات الهامة لتحسيف لية العمػؿ كتجػاكز المشػاكؿ كنقػاط الضػعؼ عمػى أف
يقكـ برفع تقارير شهرية إلى المدير العاـ لممصرؼ مباشرة .
 .2إج ار دراسة لمكاقع الصرافات الحالية في كؿ محافظة كالعمؿ عمى إعادة تكزيعها.
 .3ضركرة تشجيع الناس عمى عػدـ الحضػكر فػي أكؿ يػكـ مػف الشػهر لقػبض ركاتػبهـ ،كت جيػؿ
ذلؾ إف أمكف إلى الرابع أك الخامس مف كؿ شهر.
 .4العمػػؿ عمػػى تػػكفير جهػػاز  POSفػػي كػػؿ فػػرع أك مكتػػب مػػف فػػركع المصػػرؼ  ،كخدمػػة
احتياطية في حاؿ تعطؿ الصرافات عف العمؿ.
حيث تعتبر نقاط البيع )  ( Point of Saleلي الخيار ا خػر لمزبػكف كػي يقػكـ بػدفع ثمػف
السػػمعة أك الخدمػػة التػػي يحصػػؿ عميهػػا بػػدؿ مػػف الػػدفع النقػػدم كالكػػاش ،عػػف طريػػؽ البطاقػػة
االئتمانية التي يحممها معي.
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ثانيا  -مقترحات عامة:



مقترحات عامة تتصل بالحكومة السورية والمصرف المركزي:

تركزت خطكات اإلص ح المصػرفي فػي سػكرية فػي مجػاؿ األتمتػة كالتػدريب كالت ليػؿ كرفػع سػقكؼ
اإلق ػراض كتكسػػيع مجػػاالت اإلق ػراض  ،بينمػػا تركػػزت خط ػكات االنفتػػاح بالسػػماح بإقامػػة مصػػارؼ
خاصة كبإحيا مجمس النقد كالتسميؼ ،استعدادان لتفعيؿ كؿ مػف السياسػة النقديػة كالرقابػة المصػرفية،
كتخفي ػػؼ القي ػػكد عم ػػى التعام ػػؿ ب ػػالقطع األجنب ػػي ،فضػ ػ ن ع ػػف خطػ ػكات باتج ػػاا إقام ػػة س ػػكؽ ل ػػألكراؽ
الماليػػة .كلكػػف لػػذا اإلجػ ار ات لػػـ تكػػف كافيػػة  ،كالزاؿ النظػػاـ المصػرفي فػػي سػػكرية ةيػػر قػػادر عمػػى
القيػاـ بػػدكر الكسػػاطة الماليػػة بشػػكؿ فعػػاؿ  ،كالزاؿ بعيػدان عػػف الػػنظـ المصػرفية المتطػػكرة فػػي المنطقػػة
رةػـ الجهػػكد كاألسػاليب المبذكلػػة ممػػا يسػتدعي البحػػث عػف أسػػاليب أخػػرل ،كيمكػف اعتبػػار مكضػػكع
البح ػػث المقارن ػػة المرجعي ػػة أح ػػد ل ػػذا األس ػػاليب الت ػػي يمك ػػف أف تس ػػالـ كبش ػػكؿ كبي ػػر ف ػػي تط ػػكير
المصارؼ السكرية مف خ ؿ ما يمي:
 .1تشػػجيع جميػػع المصػارؼ السػػكرية العامػػة كالخاصػػة بتخصػػيص مكاف ػ ة تشػػجيعية لممصػػارؼ
التي تطبؽ أسمكب المقارنة المرجعية تشمؿ جميػع العػامميف حيػث يمكػف االسػتفادة مػف لػذا
األسمكب بيف المصارؼ الراةبة بالمقارنة كباتجاليف ام :
م ػػف الممك ػػف عم ػػؿ مقارن ػػة مرجعي ػػة متعاكس ػػة (تب ػػادؿ المعمكم ػػات ي ػػتـ ف ػػي اتج ػػاليف) ،كك ػػؿ
مصرؼ يكتسب مف المصرؼ األخر ما يميزا كبالتالي المنفعة ال تعػكد عمػى مصػرؼ كاحػد
فقط بؿ يتـ االستفادة مف أسمكب المقارنة المرجعية في كؿ المصارؼ المقارنػة لرفػع سػكيتها
كفقان ألعمى مستكل ممكف محميان.
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 .2تشػ ػ ػ ػػجيع المصػ ػ ػ ػػارؼ السػ ػ ػ ػػكرية عمػ ػ ػ ػػى المشػ ػ ػ ػػاركة فػ ػ ػ ػػي تبػ ػ ػ ػػادؿ بيانػ ػ ػ ػػات كنتػ ػ ػ ػػائج المقارنػ ػ ػ ػػة
المرجعيػ ػػة كمقارنتهػ ػػا مػ ػػع المصػ ػػارؼ العربيػ ػػة كاألجنبيػ ػػة المتطػ ػػكرة فػ ػػي المجػ ػػاؿ المص ػ ػرفي
كتيس ػ ػػير الزي ػ ػػارات المتبادل ػ ػػة ف ػ ػػي ل ػ ػػذا الجان ػ ػػب أم اس ػ ػػتخداـ المقارن ػ ػػة المرجعي ػ ػػة العالمي ػ ػػة
.International Benchmarking
 .3إنشػػا قسػػـ فػػي المصػػرؼ المركػػزم متخصػػص لممقارنػػة المرجعيػػة يتػػكلى عمميػػة تقػػكيـ أدا
المصػػارؼ كالبػػد بتحديػػد نقػػاط الضػػعؼ أكالن  ،كمػػف ثػػـ تشػػخيص كتحديػػد الفج ػكات نكاج ػ ار
المقارنة المرجعية مع مصارؼ عربية كعالميػة بهػدؼ اقتػراح الممارسػات كاألسػاليب الجديػدة
لمتحسػػينات ،فضػ ن عػػف تقػػديـ المسػػاعدة الفنيػػة كالمشػػكرة كالمعمكمػػات الضػػركرية لممصػػارؼ
ل رض تطبيؽ أسمكب المقارنة المرجعية بنجاح.
 .4االسػػتعانة بنمػػكذج تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة الػػذم تػػـ كضػػعي فػػي الفصػػؿ الخػػامس كالػػذم
ي ارع ػػي في ػػي بم ػػد التطبي ػػؽ (الخصكص ػػية الس ػػكرية) ليك ػػكف دلي ػػؿ إرش ػػادم لممص ػػارؼ الراةب ػػة
باعتماد لذا األسمكب لمتحسيف المستمر .
فعال ػػة إلدارة الج ػػكدة ي ػػتـ تبنيه ػػا م ػػف جمي ػػع
 .5تش ػػجيع المص ػػارؼ ف ػػي مج ػػاؿ ت س ػػيس أنظم ػػة ف
المصػػارؼ العاممػػة فػػي سػػكرية ،لػػذا األنظمػػة ستسػػهؿ تطبيػػؽ المقارنػػة المرجعيػػة ك سػػمكب
لتحسيف الجكدة أك أم أسمكب تحسيني خر.
 .6االستعانة عند الضركرة بخبرات كجهات استشارية خارجية في مجاؿ الجكدة.
 مقترحات خاصة بالجامعات والمعاىد والتخصصات المصرفية :
 .1ض ػػركرة التم ػػاـ كمي ػػات االقتص ػػاد ككمي ػػات العم ػػكـ اإلداري ػػة كالمعال ػػد كخاص ػػة التخصص ػػات
كاألقس ػػاـ المصػ ػرفية بش ػػكؿ اكب ػػر بعم ػػكـ الج ػػكدة كأس ػػاليب تحس ػػيف الج ػػكدة كمنه ػػا المقارن ػػة
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المرجعية كةيرلا ،حيث تقتصر دراسة الجكدة حاليان في اةمب تمؾ الكميات عمى مادة كاحػدة
كلفصؿ كاحد باسـ إدارة الجكدة الشاممة يتـ مف خ لهػا اسػتعراض لمجػكدة كفمسػفات كأفكػار
عامػػة فقػػط حيػػث أنػػي مػػف الممكػػف إضػػافة عػػدة م ػكاد مثػػؿ نظػػـ إدارة الجػػكدة ,أدكات تحسػػيف
الجكدة كةيرلا .
 .2ضػػركرة العمػػؿ عمػػى ت ليػػؿ متخصصػػيف فػػي مجػػاؿ الجػػكدة فػػي الجامعػػات السػػكرية لتػػدريس
الجكدة بشكؿ تخصصي كمف خ لها يتـ تدريس أسمكب المقارنة المرجعية  .حيث أني حاليان
ي ػػتـ ت ػػدريس م ػػادة إدارة الج ػػكدة الش ػػاممة م ػػف قب ػػؿ ةي ػػر متخصص ػػيف مم ػػا يف ػػرغ الم ػػادة م ػػف
مضمكنها.
 .3ضػػركرة قيػػاـ الجامعػػات بتنفيػػذ بػرامج تدريبيػػة فػػي مجػػاؿ الجػػكدة كأسػػاليب التحسػػيف المختمفػػة
كمنها المقارنة المرجعية لنشر ثقافة الجكدة مػف جهػة كت ليػؿ متخصصػيف لمعمػؿ فػي مجػاؿ
االستشارات في المؤسسات السكرية.
 مقترحات خاصة بالجمعيات اإلدارية واالقتصادية والنقابات وغرف التجارة :
 .1ضػػركرة القيػػاـ بتنظػػيـ دكرات كب ػرامج تدريبيػػة فػػي مجػػاؿ الجػػكدة كنظػػـ الجػػكدة بشػػكؿ عػػاـ
كأدكات الجػػػكدة لت سػػػيس البنيػػػة التحتيػ ػػة المناسػ ػػبة لتطبي ػػؽ أسػ ػػاليب متنكعػػػة لمجػػػكدة كمنهػ ػػا
المقارنة المرجعية.
 .2ضركرة القياـ بتنظػيـ دكرات تخصصػية فػي مجػاؿ أسػاليب تحسػيف الجػكدة كخاصػة المقارنػة
المرجعية.
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 .3يمك ػػف ل ػػرؼ التج ػػارة كةيرل ػػا أف تس ػػالـ ف ػػي عممي ػػة تطبي ػػؽ المقارن ػػة المرجعي ػػة م ػػف خػ ػ ؿ
رعايتها لبرامج مدعكمة ماليان في لذا المجاؿ يتـ تنفيذلا باالستعانة بخب ار تسػتقدمهـ ةػرؼ
التجارة مف خ ؿ ع قاتها الدكلية.

 4-4مقترحات البحث المستقبمية:
يمك ػػف اعتب ػػار ل ػػذا البح ػػث  -بع ػػد تطبي ػػؽ المقارن ػػة المرجعي ػػة ف ػػي اح ػػد المص ػػارؼ الس ػػكرية -نقط ػػة
انط ؽ لمعديد مف األبحاث االكثر تعمقان في مجػاؿ المقارنػة المرجعيػة بعػد االسػتفادة مػف نتػائج لػذا
الدراسة ،كنشير لبعض المحاكر البحثية في لذا السياؽ مثؿ:
 -1اسػتخداـ المقارنػة المرجعيػػة العالميػة ) ( International Benchmarkingلتحسػػف أدا
المصارؼ السكرية ل رتقا لمستكل المصارؼ المتطكرة .
 -2تط ػػكير المص ػػارؼ الس ػػكرية باس ػػتخداـ ط ػػرؽ المقارن ػػة المرجعي ػػة المختمف ػػة (الط ػػرؽ الس ػػبعة
لممقارنة المرجعية) نكايجاد منهجية لمتطبيؽ.
 -3د ارس ػػة ح ػػكؿ تطبي ػػؽ المقارن ػػة المرجع ػػة الداخمي ػػة (Benchmarking

 ) Internalب ػػيف

المصارؼ التجارية العامة لرفع سكية أدائها.
 -4دراسة حكؿ تطكير المصارؼ السكرية باستخداـ أحد نماذج التميز لممقارنة المرجعية.
) .)Business Excellence Models benchmarking
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الممحق ))A-1
استبيان حول امكانية تطبيق أسموب المقارنة المرجعية في المصارف السورية
يعتبػػر أسػػمكب المقارنػػة المرجعيػػة أحػػد اسػػاليب الحديثػػة فػػي الجػػكدة التػػي تسػػاعد المؤسسػػات الراةبػػة
بتحقيػؽ التميػز كاإلبػػداع عمػى تحسػػيف أدائهػا قياسػان كمقارنػػة بػ دا المنافسػػيف كأدا المؤسسػات ال ارئػػدة
في مجاؿ عممها.
فالمقارنة المرجعية لػي منهجيػة لمقيػاس كالتحميػؿ تسػتخدمها المنظمػة لمبحػث عػف أفضػؿ الممارسػات
داخؿ كخارج المنظمة ،بهدؼ تحسيف أدائها .
تقكـ الباحثة اليانا حمصي مف ط ب الجامعة االفتراضية السكرية بإعداد دراسة حكؿ المكضكع:
" تطبيق أسموب المقارنة المرجعية  Benchmarkingفي المصارف السورية"
يرجػى مػنكـ التكػرـ باإلجابػة عمػى األسػئمة التاليػة بػتمعف بكضػع إشػارة  xفػي الخانػة التػي
تتفػؽ مػع أريػؾ كمسػاعدة مػنكـ عمػى إنجػاح لػذا الد ارسػة" رسػالة الماجسػتير" ،عممػا أف
إجابتكـ تبقى بشكؿ سرم كل ايات البحث العممي فقط.

الباحثة
الٌانا حمصً

أرجو أعادة إرسال االستبٌان الى البرٌد اإللكترونً التالً ( ، ( aliana-89@hotmail.comأو على الرقم الفاكس
.011-2123380
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معمكمات عامة
 اسـ المصرؼ ......
 تابع لمقطاع العاـ

☐

 تابع لمقطاع الخاص

☐

 )1اهتمام اإلدارة العلٌا فً المصارف السورٌة بتطبٌق أسلوب
المقارنة المرجعٌة.

اوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

 .8لدى اإلدارة العلٌا فهما ً واضحا ألسلوب المقارنة المرجعٌة.

☐

☐

☐

☐

☐

 .4لدى اإلدارة العلٌا اهتماما بتطبٌق أسلوب المقارنة المرجعٌة.

☐

☐

☐

☐

☐

 .1إن اإلدارة العلٌا فً المصرف على استعداد لتوفٌر كافة
المستلزمات واالمكانٌات المادٌة لتطبٌق أسلوب المقارنة
المرجعٌة.

☐

☐

☐

☐

☐

 .2ال ٌوجد مانع لدى إدارة المصرف من تخصٌص وقت للعاملٌن
لدٌها لتدرٌبهم على هذا األسلوب.

☐

☐

☐

☐

☐

 .3أن اإلدارة العلٌا فً المصرف على استعداد للتعاون مع
مصارف اخرى إلنجاح هذا األسلوب.

☐

☐

☐

☐

☐

 .4أن اإلدارة العلٌا فً المصرف على استعداد لتقدٌم حوافز
ومكافآت ألعضاء فرٌق المقارنة المرجعٌة لدٌها.

☐

☐

☐

☐

☐

 .5أن اإلدارة العلٌا فً المصرف تؤخذ بعٌن االعتبار عند
التوظٌف معرفة األفراد المتقدمٌن بؤدوات الجودة واألسالٌب
اإلحصائٌة.

☐

☐

☐

☐

☐

 )2قدرة الموظفٌن فً المصارف السورٌة على فهم وتطبٌق أسلوب المقارنة المرجعٌة .
ٌ .8متلك الموظفون فً المصرف لدٌكم مستوٌات تعلٌم مناسبة
تمكنهم من فهم أسلوب المقارنة المرجعٌة.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .4تمتع الموظفٌن فً المصرف لدٌكم بمستوى ثقافً عالً
ٌمكنهم من فهم أسلوب المقارنة المرجعٌة.

☐

☐

☐

☐

☐

 .1ال ٌقاوم الموظفٌن لدٌكم عادة أنشطة التغٌٌر مهما كان نوعها.

☐

☐

☐

☐

☐
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ٌ .2توفر لدى الموظفٌن لدٌكم معرفة جٌدة باألسالٌب االحصائٌة
المستخدمة فً الجودة.

☐

☐

☐

☐

☐

 .3النظام المتبع فً المصرف ٌعطً الموظفٌن القدرة والمرونة
الكافٌة لتقدٌم الخدمة المصرفٌة.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .4تعامل الموظفون لدٌكم عادة مع شكاوي العمالء بموضوعٌة
وتفهم.

☐

☐

☐

☐

☐

 )3الخدمات المصرفٌة األكثر أهمٌة لتطبٌق أسلوب المقارنة المرجعٌة
ٌ .8مكن مالحظة ازدحام العمالء فً المصرف لدٌكم.

☐

☐

☐

☐

☐

 .4هل من اساب ازدحام المصرف بالعمالء زٌادة عدد المتعاملٌن
مع المصرف.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .1مكن مالحظة ازدحام العمالء بسبب كثرة توجٌه األسئلة
واالستفسارات من قبل العمٌل وبالتالً ضٌاع الوقت
المخصص لكل منهم.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .2طلب العمٌل المتعامل لدٌكم خدمات مصرفٌة دون اخرى.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .3ستفسر العمٌل لدٌكم عن خدمات ال ٌوفرها المصرف.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .4مكن مالحظة زٌادة الطلب لدٌكم على الخدمات االلكترونٌة
دون باقً الخدمات.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .5مكن مالحظة زٌادة شكاوي العمالء على خدمة الصراف األلً

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .6مكن مالحظة زٌادة شكاوي العمالء على خدمة الرسائل
القصٌرة.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .7مكن مالحظة زٌادة شكاوي العمالء على خدمة االنترنت
المصرفً.

☐

☐

☐

☐

☐

ٌ .80مكن مالحظة زٌادة شكاوي العمالء على خدمة توطٌن
الفواتٌر.

☐

☐

☐

☐

☐
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الممحق ))A-2
قائمة محكمين االستبيان
اسى انًحكى

االختصاص

د 8يٓذ٘ خانذ انكم

دسخح دكرٕساِ ف ٙاالحظاء8

د 8يحًذ ْالل انشحادج

دسخح دكرٕساِ ف ٙااللرظاد اخرظاص االحظاء ٔتشيدح8
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الممحق ))A-3
إجراء صيانة الصراف االي
-1اليدف والمجال:
يهدؼ لذا اإلج ار إلى ضبط عمميات صيانة الصراؼ األلػي فػي المصػرؼ لمحفػاظ عمػى الصػرافات
األلية بكضعية فنية جيدة كيطبؽ عمى كافة صرافات المصرؼ.
-2المسؤوليات والصالحيات:
 -1-2مسؤكؿ الصيانة  :مسؤكالن عف كضع خطة الصيانة كالقياـ بتنفيذلا لكؿ الصرافات.
 -2-2مشرفك الصرافات :مسؤكلكف عف متابعة عمؿ الصرافات خ ؿ عممها كتقديـ طمب إص ح

عطؿ طارئ.
-3االجراء:
 -1-3يضع مسؤكؿ الصيانة خطة الصيانة السنكية الكقائية.
 -2-3لكؿ صراؼ بطاقة صيانة تكضح مكاصفات الصراؼ كطريقة صيانتي الدكرية.
 -3-3لكػػؿ ص ػراؼ سػػجؿ صػػيانة ص ػراؼ تسػػجؿ فيػػي الصػػيانات المنفػػذة ،فػػي حػػاؿ حػػدكث عطػػؿ
طارئ يقكـ مشرؼ الصراؼ برفع طمب إص ح عطؿ طارئ إلى مسؤكؿ الصيانة عف طريؽ مدير
الفرع.
 -4-3يقكـ مسؤكؿ الصيانة بإج ار الصيانة الطارئة أك تكميؼ مف يقكـ بذلؾ بإشرافي كيسػجؿ ذلػؾ
في سجؿ صيانة صراؼ.
 -5-3يكجد لدل مسؤكؿ الصيانة مستكدع لمصيانة خاص بقطع التبديؿ.
 -6-3يكجد لكؿ قطعة تبديؿ بطاقة لضبط حركة القطع .
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 -7-3يتـ صيانة الصرافات الصيانة الكقائية الدكرية حسب خطة الصيانة السنكية.
 -8-3يجػػب أف يكػػكف لنػػاؾ مسػػاعداف لمسػػؤكؿ الصػػيانة يػػدرباف بشػػكؿ جيػػد لمقيػػاـ بكافػػة اعمػػاؿ
صيانة الصرافات.
 -9-3يتـ شهريان تفقد سجؿ الصيانة لكؿ صراؼ مف خ ؿ اجتماع شهرم لمعامميف بقسـ الصيانة
لمتحقؽ مف كجكد ام حاالت تعطؿ ةير طبيعية كالتجهيز لمصيانات الكقائية السنكية.
-10-3يتـ تفقد الصرافات عمى رأس الساعة لمتحقؽ مف عدـ كجكد ام خمؿ قد يتطكر إلى عطػؿ.
كيػػتـ أثنػػا التفقػػد سػؤاؿ العمػ

عػػف كجػػكد ام خمػػؿ اك تػ خير ينػػتج عػػف الصػرافات لعػ ج األسػػباب

مباشرة.
تنفيذ إج ار الصيانة لمصرافات األلية يتـ مف خ ؿ النماذج التالية:
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نموذج( )1خطة الصٌانة السنوٌة الوقائٌة للصراف األلً

ذط شنصُاَ شنسُىَ نؼاو 

م

رقم
الصراف

الشهر
األول

الشهر
الثانً

الشهر
الثالث

الشهر
الرابع

الشهر
الخامس

الشهر
السادس

الشهر
السابع

الشهر
الثامن

الشهر
التاسع

الشهر
العاشر

الشهر
الحادي
عشر


التارٌخ :

توقٌع مسؤول الصٌانة :

التارٌخ:

المدٌر :
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الشهر
الثانً
عشر

نموذج( )2بطاقة صيانة وقائية لمصراف آلي
رقم الصراف:

مكان تواجده:

تارٌخ الصنع :

الجهة المصنعة :

تارٌخ بدء االستخدام:

دورٌة الصٌانة الوقائٌة:

طرٌقة الصٌانة الوقائٌة (تعلٌمات الصٌانة):
-1
-2
-3
-4
-5

مالحظات حول عمل الصراف(تشغٌل _اٌقاف-أي مالحظات للقائم بالتشغٌل)

التارٌخ :

مسؤول الصٌانة:
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نموذج( )3طمب وتقرير الصيانة لمصراف االي

طلب وتقرير صيانة رقم /

/

السٌد مسإول الصٌانة :

ٌرجى إصالح :
التارٌخ :

/

فً الفرع :
/

العطل و أسبابه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------مدٌر الفرع:

القطع التبدٌلٌة المطلوبة :
ت

المواصفات

القطع

التكالٌف

العدد

السٌد مدٌر الفرع............................:لقد تم اصالح الصراف رقم ..........

التارٌخ:

زمن التوقف :

الساعة :

العمل المنجز:
ٌرجى االنتباه للمالحظات التالٌة ----------------------------------------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسإول التشغٌل

مسإول الصٌانة

مدٌر الفرع
التارٌخ :
توقٌع المدٌر العام :

توقٌع المدٌر المالً :

مالحظات --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

* ٌحفظ نسخة من طلب الصٌانة لدى مسإول الصٌانة .

170

نموذج( )4سجل صيانة صراف رقم :
م

الصٌانة المجراة

التارٌخ

القطع المبدلة

مسؤول الصٌانة:

الفرع --------
نوع الصٌانة

القائم بالصٌانة

التارٌخ:
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مالحظات

نموذج( )5سجل الصيانة الشيرية لمصراف االي
لائً شنتحمكيٍحان شنصطشفاتن هط :
الحالة

رقم الصراف

اإلجراءات المتخذة

مالحظات

جٌد /غٌر جٌد

التارٌخ :

توقٌع القائم بالتحقق :
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نموذج رقم ( )6بطاقة قطعة تبديل
اسم قطعة التبدٌل.............................. :

التارٌخ

إدخال

إخراج

مكان تواجدها فً المستودع................................. :

المنشأ

الرصٌد
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رقم الصراف المستخدم

التوقٌع

مالحظات

الممحق ))A-4
اجراء الكفاءة والتدريب
 -1الغاية:
 8-8يحػػدد لػػذا اإلج ػ ار األسػػاليب المتبعػػة لتحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة لمعػػامميف بالمصػػرؼ لرفػػع
مستكيات أدائهـ كاستكماؿ مهاـ التدريب لتنعكس عمى أدا المتدربيف بكفا ة كفاعمية.
 -2مجال التطبيق:
 1-2جميع األفراد الذيف تؤثر أعمالهـ عمى جكدة الخدمة في المصرؼ.
 -3المسؤوليات:
 1-3المدير العاـ مسؤكؿ عف اعتماد خطة التدريب ،ككػذلؾ تػكفير الػدعـ كالمػكارد ال زمػة ألعمػاؿ
التدريب.
 2-3مػػد ار المػػديريات كرؤسػػا األقسػػاـ مسػػؤكلكف عػػف تقيػػيـ العػػامميف بعػػد التػػدريب ككػػذلؾ تحديػػد
احتياجات التدريب ك ن في ما يخصي.
 3-3مدير المكارد البشرية مسؤكؿ عف:
 تحديد احتياجات التدريب بالتنسيؽ مع مد ار المديريات. كضع الخطة التدريبية. متابعة تنفيذ الدكرات التدريبية. -حفظ كثائؽ التدريب.

174

 -4خطوات التنفيذ:
 8-2يحدد المػد ار كػ ن فيمػا يخصػي الكفػا ة الضػركرية لإلفػراد الػذيف ينفػذكف أعمػاؿ تػؤثر عمػى
جكدة الخدمة.
 4-2يقكـ ك ن مف المػد ار كرؤسػا األقسػاـ بتكعيػة العػامميف لػديهـ ب لميػة العمػؿ الػذم ينفذكنػي
كدكر لذا العمؿ في إنجاز ألداؼ الجكدة.
 1-2يحػدد المػد ار كػ ن فيمػا يخصػي االحتياجػات التدريبيػة كفػؽ نمػكذج طمػب تحديػد احتياجػػات
تدريبية في الربع الرابع مف كؿ عاـ ككمما دعت الضركرة.
 2-2يككف تحديد االحتياجات التدريبية بنا ن عمى:
أ -أية ت ييرات أك تعدي ت تط أر عمى النظاـ الداخمي أك الهيكؿ التنظيمي.
ب -التحاؽ أم مف األفراد الجدد بالعمؿ.
ج -إدخاؿ تقنيات حديثة.
ك -نتائج المراقبة كالقياس.
ز -نتائج تحميؿ المعطيات.
ح -نقؿ عامؿ مف مركز عمؿ إلى خر.
 3-2يق ػػكـ م ػػدير المػ ػكارد البشػ ػرية بكض ػػع خط ػػة الت ػػدريب باس ػػتخداـ نم ػػكذج الخط ػػة التدريبي ػػة
كذلؾ بنا ن عمى تحديد االحتياجػات التدريبيػة ،كمػف ثػـ ترفػع إلػى المػدير العػاـ العتمادلػا
كتكفير اإلمكانيات كالتسهي ت ال زمة.
 4-2يتـ تحديد نكع التدريب داخمي أك خارجي عمى النحك التالي:
 بالنسبة لمتدريب الخارجي يحدد مف قبؿ المدير العاـ كذلؾ اعتمادان عمى:175

أ -اقتراح مد ار المديريات أك طبقان لما يحددا مجمس االدارة.
ب -طمب الترشيح لمدكرات كالمرسؿ مف قبؿ الجهة المنظمة لمدكرة.
 أما بالنسبة لمتدريب الداخمي فيتـ بنا ن عمى طمب المديريات كطبقػان الحتياجػات العمػؿ كفػؽالخبرات المتكفرة بالصرؼ.
 5-2يقػػكـ مػػدير ادارة الم ػكارد البش ػرية بمتابعػػة تنفيػػذ لػػذا الخطػػة حيػػث يقػػكـ بػػإب غ المتػػدربيف
بمكعد كمكاف التدريب.
 6-2يقػػكـ منفػػذ التػػدريب برفػػع أسػػما المتػػدربيف كمكضػػكع التػػدريب كنتائجػػي إلػػى مػػدير الم ػكارد
البشرية كذلؾ باستخداـ نمكذج تدريب داخمي كالذم بدكرا يقكـ برفعي لممدير العاـ أك مف
ينكب عني لممصادقة.
 7-2في حاؿ التدريب الخارجي يقكـ المتدرب بإحضار كثيقة مف الجهة التػي نفػذ تدريبػي لػديها
تثبت اني قد أتـ التدريب المطمكب كتحفظ نسخة عف لذا الكثيقة في ذاتية العامؿ.
 80-2يقػػكـ مػػدير الم ػكارد البش ػرية بتسػػجيؿ التػػدريب الػػذم أتمػػي العامػػؿ (التػػدريب الػػداخمي أك
التػػدريب الخػػارجي) فػػي سػػجؿ تػػدريب العامػػؿ كذلػػؾ باسػػتخداـ نمػػكذج الػػدكرات كالبػرامج
التي اجتازلا المكظؼ ،كيحفظ في ذاتية العامؿ نسخة عف الشهادة.
 88-2يقكـ المدير /رئيس القسـ المختص بتقييـ فعالية التدريب اعتبا انر مف تاريخ انتها الػدكرة
التدريبيػػة التػػي خضػػع لهػػا المتػػدرب كخ ػ ؿ شػػهر مػػف تػػاريخ انتهػػا التػػدريب كمػػف ثػػـ
عرضي عمى مدير المكارد البشرية كترفع لممدير العاـ التخاذ القرار كيحفظ سجؿ تقييـ
فاعمية التدريب في ذاتية العامؿ.
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 84-2يقكـ مدير المكارد البشرية بتقييـ فعالية جهات التدريب الخارجيػة كفػؽ النمػكذج تقيػيـ فعاليػة
جهات التدريب الخارجية.
 -5تدريب وتأىيل العمال الجدد :
يتـ كضع نظاـ كتعميمات كتحديد المسؤكليات بالنسبة لتدريب العماؿ الجدد حسب تعميمة العمؿ:
تدريب الجدد.
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نموذج( )1تحديد احتياجات تدريبية
الجهة طالبة التدريب:
و

أسًاءشنً اضكٍُ

شنبطَايحشنًطهىب

مدير الجهة طالبة التدريب :
تاريخ :

/

شنتاضَدشنًفضم

االسـ:

/
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يؤحظات

التكقيع:

نموذج( )2الخطة التدريبية لعام...
نكع التدريب

و
البرنامج/الدكرة

القائـ/جهة التدريب

أسما المتدربيف

التاريخ المخطط
لمتدريب

(داخمي/خارجي)

مدير المكارد البشرية:

تاريخ تنفيذ
التدريب

اعتماد المدير العاـ:

االسـ:
التكقيع:
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م حظات

نموذج ( )3نتائج تدريب داخمي
تاريخ :

اسـ الدكرة...................:

/

/

تاريخ التدريب...............:
و
شسىشنًتسضب

اسـ منفذ التدريب :

المسمى الكظيفي

شالنتعشوبًىػس
شنحضىضشنًشنسوض 
%5

التكقيع

شنً اضك فٍشنُماش
%61

يسيتُفُصشنىشخباتشنًكهفبهايٍ
لبمشنًسضب%61

مدير المكارد البشرية:
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شاليتحاٌشنُهائٍ

مجمكع الع مات

%53

%800

التكقيع

المدير العاـ

نموذج ( )4الدورات والبرامج التي اجتازىا الموظف
االسـ....................:الكظيفة........................:
و

شسىشنسوض

تاضَدشنسوض

شنده شنًت ه
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تاريخ :
يؤحظات

/

/

نموذج ( )5تقييم فعالية التدريب
تاريخ :

اسـ الدكرة...................:

/

تاريخ التدريب...............:
و

اسـ

المتدرب

الجهة

المدربة

الرئيس المباشر:
االسـ:

نسبة الكفا ة
السابقة %

الع مة التي حصؿ
عميها في الدكرة

ع مة التقييـ لرئيسي
المباشر بعد نهاية

نسبة الكفا ة في العمؿ بعد

التدريب

التكقيع:

التكقيع:
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بالنسبة لمدل الحاجة
لتدريب اضافي

مدير المكارد البشرية:
االسـ:

شهر مف نهاية التدريب

تكصية رئيسي المباشر

م حظات

المدير العاـ

/

نموذج ( )6تقييم فعالية جيات التدريب الخارجية
الجهة ا لمدربة...............:
و
اسـ

المتدرب

اسـ

تاريخ الدكرة

الدكرة

تاريخ :
نسبة

الكفا ة

السابقة %

مدل تطبيؽ تماريف
عممية

%10

مستكل المادة
التدريبية
%40

مدير المكارد البشرية:
االسـ:

ع مة التقييـ لرئيسي
المباشر بعد نهاية
التدريب %80

نسبة الكفا ة في العمؿ
بعد شهر مف نهاية
التدريب
%20

الع مة الكمية

/

/

م حظات

لمجهة المدربة
%800

المدير العاـ
التكقيع:
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الممحق ))A-5
تعميمة عمل تدريب الجدد
 -1اليدف والمجال :
يهدؼ لذا اإلج ار إلى ت ليؿ العامميف الجدد بالعمؿ عمى إج ار التدريب ال زـ لهـ .
الصالحيات :
المسؤوليات و
-2
ّ
ّ
 المدير العاـ مسؤكؿ عف مقابمة العامميف كقبكلهـ المبدئي. مػػدير الم ػكارد البش ػرية كرئػػيس القسػػـ المخػػتص مسػػؤكؿ عػػف االختبػػار الفنػػي المبػػدئي حسػػبالعمؿ المطمكب كتنفيذ تعميمة عمؿ ت ليؿ العامميف الجدد .
(تحديد البرنػامج التػدريبي المطمػكب مػع تحديػد أحػد العػامميف مػف ذكم الت ليػؿ المناسػب فػي
مجاؿ عمؿ المتدرب لمقياـ بت ليمي كمتابعة عممية الت ليؿ كالتدريب).
 المكارد البشرية مسؤكلة عف االشراؼ كمتابعة عممية االعداد كالت ليؿ لمعماؿ الجدد. -3اإلجراء :
معيف مف العامميف حيث يرفع رئػيس
 8-1يتـ تعييف العامميف عف طريؽ حاجة كؿ قسـ إلى عدد ف
القسـ طمب إلى اإلدارة يعمف فيي حاجتي إلى العامميف كمؤل تهـ .
 4-1يقػ ػػكـ المتػػقدمػػكف لمعمؿ بمؿ طػمب كظيػػفة بعد االط ع عمى بطاقة التكصيؼ الكظيفي .
يبيػػة ضػػمف
 1-1قبػػؿ أف يباشػػر العامػػؿ فػػي عممػػي فػػي المكػػاف المعػ فػيف ألجمػػي يخضػػع لػػدكرة تدر ف
المصرؼ لمدة أسبكع لرفع كفا تي حسب الخطكات التالية:
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 -8اليكـ األكؿ:
المرحم ػػة األكل ػػى  :كت ػػتـ م ػػف قب ػػؿ م ػػدير المػ ػكارد البشػ ػرية ح ػػكؿ المتطمب ػػات العام ػػة المتعمق ػػة ب ػػالتزاـ
الع ػػامميف ب ػػالقكانيف كاألنظم ػػة المطبق ػػة ف ػػي المص ػػرؼ كالت ػػي يج ػػب أف تنق ػػؿ لمع ػػامميف الج ػػدد أثن ػػا
برنامجهـ التدريبي كما يمكف ايضاح :
 شرح عاـ حكؿ المصرؼ كأقسامي المختمفة. الهيكؿ الكظيفي العاـ لممصرؼ.كيجب أف يتضمف ذلؾ دكر العامؿ الجديد كتزكيػدا بالم حظػات كالتعميمػات المرتبطػة بعممػي بشػكؿ
عاـ.
المرحمػػة الثانيػػة :كتػػتـ مػػف قبػػؿ رئػػيس قسػػمي بالتعػػاكف مػػع المشػػرؼ المباشػػر أك أحػػد المػػكظفيف ذكم
الخبرة ك تتضمف:
 مباني كأقساـ المصرؼ. الكصؼ الكظيفي الخاص بالرتبة الكظيفية المعيف لها. الهيكؿ الكظيفي لمقسـ أك الدائرة المعيف فيها. طرؽ كتعميمات العمؿ التابعة لمقسـ أك الدائرة المعيف فيها ككيفية الرجكع إليها. شرح مكجز حكؿ المهاـ األساسية لي. -4اليػكـ الثػػاني :كتػتـ مػػف قبػؿ رئػػيس قسػمي بالتعػػاكف مػع المشػػرؼ المباشػر أك أحػػد المػػكظفيف ذكم
الخب ػرة كتتضػػمف شػػرح تفصػػيمي حػػكؿ مهػػاـ المكظػػؼ مػػع متابعػػة عم ػؿ المػػكظفيف القػػدامى كطريقػػة
أدائهـ لمعمؿ كتنبيهي لمنقاط التي يجب االنتبػاا لهػا كلألخطػا المحتممػة كلألسػاليب المثمػى ألدا كػؿ
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عمميػػة ،كيػػتـ لنػػا فسػػح المجػػاؿ لممكظػػؼ لممشػػالدة كاإلجابػػة عػػف كافػػة استفسػػاراتي كيػػتـ إب ةػػي بػ لـ
النقاط التي يجب أف يمتزـ بها ليتـ اختبارا بها في اليكـ التالي بشكؿ شفهي.
 -1اليكـ الثالث :كيتـ مناقشة المكظؼ الجديد بالمعمكمات التي تـ إب ةي بها في اليكميف السػابقيف
كيقػكـ المكظػػؼ فػػي نهايػػة لػذا اليػػكـ بإنجػػاز تػػدريب عممػػي بإشػراؼ مدربػػي كيػػتـ اعطائػػي الم حظػػات
ال زمة.
 -2الي ػػكـ ال ارب ػػع :يس ػػتمر المكظ ػػؼ الجدي ػػد بإنج ػػاز ت ػػدريبات عممي ػػة بإشػ ػراؼ مدرب ػػي كي ػػتـ إعطائ ػػي
الم حظات ال زمة حتى يصؿ لممستكل المطمكب.
 -3اليػػكـ الخػػامس :فػػي حػػاؿ كصػػكلي لممسػػتكل المطمػػكب فػػي اليػػكـ ال اربػػع يػػتـ فػػي اليػػكـ الخػػامس
السماح لممكظؼ الجديد بالعمؿ فعميان بشكؿ جزئي كبإشراؼ مدربي كزم ئي.
 -4اليكـ السادس :يتـ م ارقبة أدا المكظؼ الجديد لتقييمي بشكؿ مبدئي لمسماح لي في حاؿ نجاحػي
في عممية التقييـ ببد العمؿ في األسبكع التالي ليبدأ مرحمة التكظيؼ التجريبي كالتي ستستمر ث ثة
أشهر ،كفي حاؿ عدـ جالزيتي يتـ عمؿ اجتماع يضـ المدرب كرئػيس القسػـ كمػدير المػكارد البشػرية
لدراسة إمكانية االستم ارر في تدريبي لفترة أخرل أك تحكيمي لعمؿ خر أقؿ تعقيدان أك تنحيتي نهائيان.
 2-1تقييـ المكظفيف الجدد:
 يتـ تقييـ المكظفيف الجدد بعد نهاية األسبكع األكؿ حسب النمكذج تقييـ المكظفيف الجدد فياألسبكع األكؿ .
 يتـ تقييـ المكظفيف الجدد بعد نهاية فترة تجريبية حسب النمكذج تقييـ المػكظفيف الجػدد بعػدنهاية الفترة التجريبية كلي ث ثة اشهر.
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نموذج ( )1تعريف الموظفين الجدد
كؿ مكظؼ جديد يتـ تعريفي عمى البنكد التالية:
-8مباني كأقساـ المصرؼ.
-4الكصؼ الكظيفي الخاص بالرتبة الكظيفية المعيف لها.
-1الهيكؿ الكظيفي لمقسـ أك الدائرة المعيف فيها.
-2طرؽ كتعميمات العمؿ التابعة لمقسـ أك الدائرة المعيف فيها ككيفية الرجكع إليها.
-3شرح مكجز حكؿ المهاـ األساسية لي.

اسـ المكظؼ الجديد:

تكقيعي:

تكقيع الرئيس المباشر:

تكقيع مدير المكارد البشرية :

/

/

التاريخ:

التاريخ/ :

/

/

/

التاريخ:
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نموذج ( )2تقييم الموظفين الجدد في ااسبوع ااول
اسـ المتدرب:

القسـ:

تاريخ بداية التدريب:

اسـ المدرب :

قكاعد التقييـ

الحد األعمى

استيعابي كاستجابتي لتعميمات العمؿ

80

التعاكف مع رئيسي المباشر كزم ئي في العمؿ

40

االلتزاـ بالدكاـ الرسمي كعدـ ال ياب

80

االلتزاـ باألنظمة كالتعميمات الداخمية

80

االلتزاـ بدقة كجكدة العمؿ(األدا الفعمي)

10

جديتي كحرصي عمى كقت العمؿ

40

تقييـ المدرب :

المجمكع %800
م حظات كتكصيات رئيس القسـ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
تارٌخ التقٌٌم:
توقٌع المدرب:
توقٌع المدٌر العام :

نتائج التقٌٌم :قبول...........

تمدٌد التدرٌب ......تحوٌله لعمل آخر ......عدم قبوله.........
توقٌع مدٌر الموارد البشرٌة:

توقٌع رئٌس القسم:
التارٌخ:

188

نموذج ( )3تقييم الموظفين الجدد بعد نياية الفترة التجريبية
القسـ:

اسـ المكظؼ:

اسـ المدرب:

تاريخ التعييف التجريبي:
قكاعد التقييـ
مقدرتي عمى التعامؿ المرضي مع العم

الحد األعمى

ك عدـ كجكد شكاكل مف العم

تقييـ المدرب:

80

االلتزاـ بدقة كجكدة العمؿ

80

السرعة في انجاز العمؿ

80

االلتزاـ بالدكاـ الرسمي كعدـ ال ياب

80

قدرة المكظؼ عمى االتصاؿ مع األقساـ األخرل

80

التعاكف مع رئيسي المباشر كزم ئي في العمؿ

80

المقدرة عمى است ؿ الكقت نكادارتي لمصمحة العمؿ

80

االلتزاـ باألنظمة كالتعميمات الداخمية

80

القدرة عمى تقديـ االقتراحات المناسبة التي تؤدم إلى تقدـ سير العمؿ كالمشاركة

80

بجهد إضافي في التحسيف كالتطكير.
استخداـ النماذج كالسج ت

3

مدل القابمية لتحمؿ مسؤكلية أكبر كتجاكبي عند تكميفي ب عماؿ إضافية

3

المجمكع %800
م حظات كتكصيات رئيس القسـ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
تارٌخ التقٌٌم:
توقٌع المدرب :
توقٌع المدٌر العام :

نتائج التقٌٌم :قبول...........

تمدٌد التدرٌب ......تحوٌله لعمل آخر ......عدم قبوله.........
توقٌع مدٌر الموارد البشرٌة:

توقٌع رئٌس القسم:
التارٌخ:
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Abstract
The research aims mainly to study the method of Benchmarking as a mean
for continuous improvement of quality and the possibility of its usage in
the Syrian banks, and to figure out any obstacles for such application
therefore finding the right solutions.
That the research consisted of two sections, the first contained the
theoretical study which talked about the issue of quality in the banks and
the benchmarking and the effects of the application of this benchmarking,
whereas the second included the practical study where a special guide form
(proposed form) was offered to apply the benchmarking in the Syrian banks
following detailed steps to aid the organizations and the banks willing of
applying this method. In fact the proposed form was applied in two banks
in the province of Hama (the comparative and the partner bank).
The researcher reached the following of which the most important were:
The researcher noticed the weakness of the Arabic researches regarding
the concept of benchmarking and its application, and because of the
novelty of this concept in the Syrian banks the researcher relied on the
other foreign researches to elaborate the suggested model for the
application of benchmarking in the Syrian banks, that this model includes
detailed sequential steps taking into consideration the special environment
of the Syrian banks therefore guaranteeing the success in the application.
The application of the Benchmarking in the Syrian banks is a possibility
and it was applied in realty with success in the banks included in the
research with a specified stages: inducement of the higher management and
getting its support, stage of planning for the application of benchmarking
and providing awareness and qualifying and training, stage of collecting the
data from the comparative bank, stage of searching for and targeting the
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partner for comparison, stage of primary data collection about the partner
bank in order to specify the services and operations that could be done
under benchmarking, stage of collecting and analyzing the data to specify
any gaps in the services between the two banks, stage of specifying the
goals of current benchmarking and the executive plan and the preparation
to execute this plan and the execution itself, stage of monitoring the results
and fixing the resulting variables, stage of application of benchmarking on
other weak operations and services, and finally stage of considering the
benchmarking as a mean of continuous improvement in the bank and The
service that was chosen to be put under research and to apply the
benchmarking for it was directly related to the difficulties of which the
customers suffered according to the complaint form which was designed
and distributed by the researcher. This service is the ATM service and the
effect of application of the benchmarking was noticeable on the quality of
this service through the decline in number of claims against it by 44%.
the researcher framed a set of general and specific recommendations
includes some for the comparative bank and some for central bank and
others for the universities and institutions with banking courses, the
administrative and economic associations, trade unions and chambers of
commerce.
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